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 ( ايطاقة)                                                            

 ) اذتطٔ بٔ اهلٝجِ (         

) قٛء ايًٝصز (         
) ايطٝف املسئى " ايكٛء "(

) ايعٌ (
) املادة ايػفافة (

) املادة ْؿف ايػفافة (
) املادة املعتُة (                           

( األدطاّ املعتُة)                                                 
) اْعهاع ايكٛء ( 

) اإلْعهاع املٓتعِ (
) اإلْعهاع ايػري َٓتعِ (       

) اْهطاز  ايكٛء (
)  ايكٛء ٜطري فى خطٛط َطتكُٝة (      

) املٓػٛز ايجالثى (
  أيٛإ ايطٝف " قٛع قصح "( )       

  أيٛإ ايطٝف " قٛع قصح "( )       

                    ) األقٛاء األٚيٝة (                                         
) األقٛاء ايجاْٜٛة (                                              

 () املػٓاطٝطٝة 
) املػٓاطٝظ ايطبٝعى ( 

) املٛاد املػٓاطٝطٝة (
) املٛاد ايػري َػٓاطٝطٝة (

    ) قإْٛ ايتذاذب ٚايتٓافس (

    ػٓاطٝطى () اجملاٍ امل                                        
) ايكٛة املػٓاطٝطٝة (

) َٓتؿف املػٓاطٝظ (        
(                                   املػٓاطٝطى ) ايكطب
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) ايبٛؾًة (   
) ايؿٕٝٓٝٛ (

) ٚيٝاّ دًربت (
) فازاداى ( "           

اَٛ ( ) ايدٜٓ
) حمطات ايسٜاح (

) حمطات ايٛقٛد اذتسازى (

طات ايٜٓٛٚة () احمل
 ) َٛاد ْكٝة (
) املدايٝط (
) املدًٛط (

) ايطبائو (    
) املالسات (

عًُٝة  ايرتغٝح ( )
) عًُٝة ايتبدري (

 ) قُع ايفؿٌ ( 

 () ٚزقة ايرتغٝح         
) ادترب املػٓاطٝطى (
) ادترب املػٓاطٝطى (

اهلٛاء ادتٛى () 
) املٝاٙ املعدْٝة (

) احملًٍٛ (
) احملًٍٛ (

) عًُٝة ايرٚبإ (                                                     
) عًُٝة ايرٚبإ (

) َادة قابًة يًرٚبإ (
) َادة غري قابًة يًرٚبإ (

) املرٜب (
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 ) اإلفرتاع (

 ) اإلفرتاع (

) َفرتع (
) فسٜطة (

      ) ايتُٜٛ٘ ٚاالختفاء (     

) احملاناة (
) تبادٍ املٓفعة (                                                  

) اإلفادة (

 ) ايتهافٌ ( 

) ايتطفٌ (
) ايطفٌٝ (                                                         

) ايعاٌئ (
 زدى () ايتطفٌ ارتا

 ) ايتطفٌ ايداخًى (      

) ايتطفٌ ايداخًى (                        
 ) ايرتَِ (

 ( ) نائٓات َرتممة

 ) نائٓات َرتممة (

 ( مسهة ايالَربى)                             

 ( داء ايفٌٝ) 

) ايٓعاّ ايبٝئى (
ايبٝئى () ايٓعاّ 

ايبٝئى ( يتٛاشٕ) ا
) ايتٓافظ (

 
 
 

  

         * ال ٜعترب ايكُس َؿدز َٔ َؿادز ايكٛء ؟  * ٜبدٚ ايكُس َكٝئا ؟
 

 * ال ْسى األدطاّ فى ايعالّ ؟      
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            ؟ْٗازا * ٜتهٕٛ ظٌ يألدطاّ     * تهٕٛ ايؿٛزة املتهْٛة بٛاضطة ايجكٛب ايكٝكة َكًٛبة َؿػسة ؟ 
 

 ؟      ٍ سٛائٌ يٝطت عًى اضتكاَة ٚاسدة * ال ْسى هلب ايػُعة َٔ خال

  * ايصداز َٔ املٛاد ايػفافة ؟
 

  * ارتػب َادة َعتُة ؟
 

 * تٛقع ضتائس مسٝهة فى غسف ايّٓٛ ؟
 

 * املٓادٌٜ ايٛزقٝة َٔ املٛاد ْؿف ايػفافة ؟   
 

؟ املطتٜٛة ؾٛزتو فى املسآة تسى* 
23 

 * ال تسى ؾٛزتو إذا ْعست فى ٚزقة بٝكاء ؟
  

 * ٜٓهطس ايكٛء عٓد اْتكاي٘ َٔ اهلٛاء إىل املاء ؟
 

 املاء ؟ * زؤٜة ايكًِ َجٓى " َهطٛز" فى نٛب ب٘ َاء عٓد ضطح

 * ٜعٗس قٛع قصح فى ايطُاء عكب ضكٛط األَطاز ؟
   

 طسات املاء املعًك٘ فى اهلٛاء  ؟* ٜتشًٌ قٛء ايػُظ األبٝض خالٍ ق

   * ٜعترب ايكٛء األخكس َٔ األقٛاء األٚيٝة ؟
 

  * ٜعترب ايكٛء األؾفس َٔ األقٛاء ايجاْٜٛة ؟
 

 * تبدٚ األدطاّ ايػفافة ْٚؿف ايػفافة بًٕٛ ايكٛء ايرى ميس خالهلا ؟  
 

    * ْسى بعض األدطاّ ضٛداء ؟
 

    * تبدٚ بعض األدطاّ بٝكاء ؟
 

    * تبدٚ مثسة املٛش بًٕٛ أؾفس ؟
 

     * تبدٚ ايصدادة ارتكساء بًٕٛ أخكس ؟
 

   تفاح محساء ؟* تبدٚ مثسة اي
 

   ؟ بايًٕٛ ايربتكاىل ربتكاية* تبدٚ مثسة اي
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 * تبدٚ ايتفاسة اذتُساء بايًٕٛ األمحس إذا ْعست إيٝٗا َٔ يٛح شدادى أمحس ؟
   

 * تبدٚ ايتفاسة اذتُساء َعتُة إذا ْعست إيٝٗا َٔ يٛح شدادى أشزم ؟
    

    * ٜعترب ايكٛء األخكس َٔ األقٛاء األٚيٝة ؟
 

  * ٜعترب ايكٛء األؾفس َٔ األقٛاء ايجاْٜٛة ؟
 

* مسى املػٓاطٝظ بٗرا االضِ ؟
 

    * ٜعد اذتدٜد َادة َػٓاطٝطٝة ؟
 

    َٔ املٛاد ايػري َػٓاطٝطٝة ؟" ايٓشاع  ارتػب" *
 

* املػٓاطٝظ ال جيرب بسادة ايٓشاع ؟
 

 * اذتدٜد ٚايٓٝهٌ َٔ املٛاد املػٓاطٝطٝة بُٝٓا األيَّٛٓٝٛ ٚايٓشاع َٔ املٛاد ايػري َػٓاطٝطٝة ؟

 
  * ْكّٛ بتدطٝط اجملاٍ املػٓاطٝطى باضتدداّ بسادة اذتدٜد ؟

 

ال تؿٓع عًبة ايبٛؾًة َٔ اذتدٜد ؟* 
* ٜطتددّ ايبشازة ايبٛؾًة أثٓاء اإلحباز فى املاء ؟

 

   * َؤغس األَٝرت ٜٓشسف عٓد حتسٜو ضًو حناع بني قطبى َػٓاطٝظ ؟
  

ُا تستبط املػٓاطٝطٝة بايهٗسبٝة ؟* دائ
 

 * فى ايدزادات ٜالَظ ايدٜٓاَٛ إطاز ايدزادة ؟     

* اضتدداّ َػٓاطٝظ قٛى فى املٛيدات ايهٗسبائٝة ؟
 

 * بعض املدايٝط َجٌ ايؿًؿًة ٚايًنب ال ميهٔ زؤٜة َهْٛاتٗا بايعني اجملسدة ؟ 

* شٜت ايبرتٍٚ خمًٛط ؟
 

* اهلٛاء ادتٛى خمًٛط ؟
 

ط ؟   * تعترب احملايٌٝ ْٛع خاف َٔ املداٝي
 

  دٜد عٔ ايسٌَ ؟* ٜطتددّ املػٓاطٝظ يفؿٌ بسادة اذت
 

  * ميهٔ فؿٌ املًح عٔ املاء فى حمًٍٛ املًح ٚاملاء ؟
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  * ميهٔ فؿٌ ايسٌَ عٔ املاء فى حمًٍٛ املًح ٚاملاء ٚايسٌَ ؟
 

     فؿٌ ايصٜت عٔ املاء ؟* ميهٔ 
 

 * تتهٕٛ ايطبائو ايرٖبٝة َٔ ايرٖب ارتاّ ٚ ايصْو ٚايفكة بٓطب خمتًفة ؟ 

    ى املاء ؟* ختتفى قطعة ايطهس عٓد ٚقعٗا ف
 

  * ال ختتفى قطعة ايسخاّ عٓد ٚقعٗا فى املاء ؟
 

  * عٓد إقافة ايسٌَ إىل املاء ال خيتًطإ ؟
 

    ؟ عاَا * ٜعترب املاء َرٜبا
 

          * ٜرٚب ايطهس بػهٌ أضسع َع ايتكًٝب ؟
 

 * ٜرٚب َهعب ايطهس أبطء َٔ ْفظ نُٝة ايطهس املفتتة ؟ 
     

 ّٛ خيتًف عٔ شَٔ ذٚبإ نسبْٛات ايؿٛدّٜٛ ؟ * شَٔ ذٚبإ نًٛزٜد ايؿٛدٜ
    

* اذتؿٍٛ عًى ايػراء َٔ أِٖ املػهالت ايتى تٛاد٘ ايهائٓات اذتٝة ؟
 

 تالٍ ٖرا ايتٛاشٕ ؟ * ايبٝئة تعٌ فى ساية تٛاشٕ َا مل حتدخ ظسٚف تؤدى إىل اخ
   

   ؟عالقة اإلفرتاع عالقة َؤقتة * 
 

  * اإلفرتاع فى عامل ايٓبات أقٌ غٝٛعا ؟
 

 * تكّٛ بعض ايٓباتات باإلفرتاع بايسغِ َٔ قٝاَٗا بعًُٝة ايبٓاء ايكٛئى ؟

     

  * ْبات ايدْٜٛٝا َفرتع ؟
 

 ْبات ايداْٜٛٝا َع ْبات ساٍَٛ املاء ؟  * ٜتػاب٘
   

 * تطُى بعض ايٓباتات بايٓباتات آنًة اذتػسات ؟ 
    

                ايكفدعة يٕٛ دًدٖا ؟* تػري
 

    * تػري اذتسباء يٕٛ دًدٖا ؟
 

   * ٜطًل سٝٛإ اذتباز " ايطٝبٝا " ضائال أضٛد ايًٕٛ ؟
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  ٝف بعض أْٛاع ايٓشٌ أعدائٗا ؟* خت

 
 

 * ايعالقة بني ايبهرتٜا ايعكدٜة ٚايٓباتات ايبكٛيٝة َجٌ ايفٍٛ عالقة تبادٍ َٓفعة ؟ 

 * ايعالقة بني اذتػسات ٚاألشٖاز عالقة تبادٍ َٓفعة ؟ 

  

 * ايعالقة بني ايبهرتٜا ايٓافعة ٚاإلْطإ عالقة تبادٍ َٓفعة ؟ 
 

B

 * ايعالقة بني اذتٝٛاْات األٚيٝة ٚ ايٌُٓ األبٝض عالقة تبادٍ َٓفعة ؟ 
   

 
 * تعٝؼ سٝٛاْات أٚيٝة فى أَعاء ايٌُٓ األبٝض ؟ 

   
  * ايعالقة بني فسع ايٓٗس ٚبعض ايطٝٛز عالقة إفادة ؟

  

 

 * ايعالقة بني ايتُاضٝح ٚايطٝٛز عالقة إفادة ؟ 

 * ايعالقة بني األسٝاء املائٝة ايدقٝكة ٚسٝٛإ اإلضفٓر عالقة إفادة ؟ 
  

    * ٜؿاب ايعائٌ بايكعف ٚاهلصاٍ ؟
 

   * ايتطفٌ خيتًف عٔ اإلفرتاع ؟

 

  * َٛت ايعائٌ خطس عًى ايطفٌٝ ؟
 

يطفًٝٝات ؟* ايدٚدة ايػسٜطٝة َٔ ا
 

 * ٜطُى داء ايفٌٝ بٗرا اإلضِ ؟
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 * تتٓٛع األْعُة ايبٝئٝة ؟ 

 * ايبٝئة تعٌ فى ساية تٛاشٕ َا مل حتدخ ظسٚف  تؤدى إىل اختالٍ ٖرا ايتٛاشٕ ؟ 
  

 * إختفاء ٚإْكساض ايصٚاسف ايعُالقة " ايدٜٓاؾٛزات " ؟ 
   

 * تعٌُ عالقة اإلفرتاع عًى اذتفاظ عًى ايتٛاشٕ ايبٝئى ؟ 

 بات أعداد ايفسائظ ؟ * تطبب عالقة اإلفرتاع ث

 

 * ايهائٓات املرتممة َجٌ ايبهرتٜا ٚ ايفطسٜات  تعترب سساع ايطبٝعة ؟           
 

ات املرتممة عًى دجح ايهائٓات املٝتة ؟   ة تؤدى خدَات دًًٝة يًٓعاّ ايبٝئى ؟* ايهائٓات املرتمم           * تتػرى ايهآئ

* أُٖٝة ايهائٓات املرتممة فى بعض ايؿٓاعات ؟
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  خالٍ َادة َعتُة ؟* ايٓعس إىل ؾٛزة  * ايٓعس إىل ؾٛزة خالٍ َادة غفافة ؟
 

 * ايٓعس فى املسآة ؟ * ايٓعس إىل ؾٛزة خالٍ َادة ْؿف غفافة ؟

   * َسٚز غعاع قٛئى َٔ املاء إىل اهلٛاء ؟   * َسٚز ايكٛء بني ٚضطني غفافني خمتًفني ؟
 

  كة َٛقٛعة فى نٛب ب٘ َاء ؟* ايٓعس ملًع
 

 * ضكٛط ايكٛء األبٝض عًى َٓػٛز ثالثى ؟
 

    * عٓدَا ميس قٛء ايػُظ األبٝض خالٍ قطسات املاء ؟
 

      يطٝف ايطبعة ؟* خًط أيٛإ ا
 

  * تعًٝل َػٓاطٝظ سس اذتسنة َٔ َٓتؿف٘ ؟
 

  * تكسٜب ايكطب ايػُاىل ملػٓاطٝظ َٔ ايكطب ادتٓٛبى ملػٓاطٝظ آخس ؟
 

   ٓاطٝظ آخس ؟* تكسٜب ايكطب ادتٓٛبى ملػٓاطٝظ َٔ ايكطب ادتٓٛبى ملػ
 

 * ٚقع إبسة َػٓاطٝطٝة عًى قطعة َٔ ايفًني فى سٛض ؾػري ب٘ َاء ؟ 

   * َسٚز تٝاز نٗسبى فى ضًو ًَفٛف سٍٛ قكٝب َٔ اذتدٜد املطاٚع ؟ 

   ًو املعصٍٚ ؟* حتسٜو َػٓاطٝظ داخٌ ًَف َٔ ايط
 

   * حتسٜو ضًو َٔ ايٓشاع بني قطبى َػٓاطٝظ ؟
 

 * ٚقع نُٝة َٔ ايطهس فى نٛب ب٘ َاء ٚتكًٝبٗا ؟
 

   * ٚقع نُٝة َٔ حمًٍٛ ضهسى عًى ْاز ٖادئة ؟
 

  * ٚقع نُٝة َٔ حمًٍٛ ًَشى فى طبل َططح ملدة عدة أٜاّ ؟
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  * ٚقع نُٝة َٔ ايطهس فى نٛب ب٘ َاء ٚتكًٝبٗا ؟
 

   ء ؟ * تكًٝب نُٝتني َتطاٜٚتني َٔ ايطهس فى نأضني بُٗا نُٝات غري َتطاٜٚة َٔ املا

  * ايكطع ادتائس يألغذاز ؟       * اضتُساز اإلْطإ فى قطع أغذاز ايػابات ؟
 

  ايبٝئى ؟ * عٓدَا ختتفى ايبهرتٜا متاَا َٔ ايٓعاّ       * عدّ ٚدٛد ايهائٓات املرتممة ؟

   * مل ٜتِ إعادة ايعٓاؾس ايهُٝٝائٝة بٛاضطة ايهائٓات املرتممة إىل ايٓعاّ ايبٝئى ؟ 
 

 * ْكـ عدد آنالت األعػاب فى ايبٝئة ؟
 

  * عدّ تٛادد َفرتضات فى ايٓعاّ ايبٝئى ؟
 

  اى األخسى ؟* اختفاء أمساى ايكسؽ ايتى تتػرى عًى األمس
 

  * اختفاء اذتٝٛاْات املفرتضة َٔ بٝئة حتتٛى عًى أزاْب قًًٝة ؟

 

 
  

  * قُع ايفؿٌ :                         * ٚزم ايرتغٝح :
 

            * ايبٛؾًة : * املٓػٛز ايجالثى :
 

 * املػٓاطٝظ ايهٗسبى :
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اٌزٛاصْ اٌج١ئٝ - ط

......... ٚ..........ِىٛٔبد إٌظبَ اٌج١ئٝ إٌجبد ِٚٓ - 57
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 (اٌالِج١شٜ   )عّىخ رّزـ دَ اٌؾ١ٛأبد االخشىّٓ األعّبن                                     - 12

 (رطفً داخٍٝ  )اٌزطفً فٝ دٚدح االعىبسط                                                          - 13

 (االفزشاط  )وبئٓ ؽٝ ٠ٍزُٙ وبئٓ آخش                                                                - 14
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  يؼزًخ ، يىاد َصف شفبفخ ، يىاد شفبفخرُمغى انًىاد انً يىاد 

 َؼكظ اشؼخ انشًظ انغبلطخ ػهُهاٌمّش انًصذس انشئُغً نهضىء  االسض ثًُُب انشًظ  

  وَُزج ػٍ رنك انظم وانصىسح انًمهىثخ يٍ خالل انضمىة انضُمخيغزمًُخَغُش انضىء ػهً هُئخ خطىط  

  ركىٌ صاوَخ عمىط انضىء رغبوي صاوَخ اَؼكبط انضىءانًُزظى االَؼكبطفٍ حبنخ  

  االحًش ، انجشرمبنً ، االصفش ، االخضش ،االصسق  ، انُُهً ، انجُفغجً انىاٌ هٍ عجغانىاٌ انطُف 

  ًانىاٌ انطُف انىاٌ رغًً عجؼخَؼًم انًُشىس انضالصً ثزحهُم  ضىء انشًظ ان 

 انضىء ػُذيب ًَش يٍ وعظ شفبف انً وعظ شفبف اخش  َُكغش 

  اَكغبس انضىءػُذ انُظش انً لهى يىضىع جضء يُه فً كىة ثه يبء َالحع ظبهشح 

  رُكغشػُذيب رُزمم اشؼخ انضىء يٍ انًبء انً انهىاء فبَهب 

  ٌَحصم ػهُهب ثخهظ اصٍُُ يٍ االنىاٌ االونُخانضبَىَخاالنىا   

 رزجبرة وااللطبة انخزهفخ رزُبفش االلطبة انًزشبثهخ نهًغُبطُظ 

  كًُخ انزُبس انكهشثً وصَبدح ػذد نفبد انًهفرزداد شذح انًغُبطُظ انكهشثً ثضَبدح 

 انزٍ رُجزة نهًغُبطُظ انحذَذ وانُُكم وانكىثهذانًغُبطُغخ يٍ انًىاد  

  احذاهًب شًبنً واالخش جُىثًلطجبٌنهًغُبطُظ  

  كهشثُخ انً طبلخ انحشكُخفكشح ػًم انذَُبيى رؼزًذ ػهً رحىَم انطبلخ 

  اصُبء اثحبسهى فٍ انًحُطبدانجىصهخَغزخذو انجحبسح  

  االفزشاط ، انزكبفم ، انزشيى ، انزطفميٍ ايضهخ انؼاللبد انغزائُخ 

  انفشاشبد ،يٍ انكبئُبد انزً رمىو ثبنزًىَه واالخفبء يٍ اػذائهب ثبنزهىٌ وانزشكم ثبنجُئخ انًحُطخ ثهب 

   انضفبدع

  انهىٌ  َُزشش فً انًبء انًحُظ ػُذ رؼشضه نههجىوعبئم اعىد (انغُجُب )َطهك حُىاٌ انحجبس  

 ثًُُب انؼاللخ ثٍُ انفطشَبد واجغبد انكبئُبد انًُزخ رؼزجش يضبال افزشاط انؼاللخ ثٍُ انمظ وانفبس ػاللخ 

 نهزشيى

  افبدح  ثًُُب ػاللخ انطُىس ثبنزًبعُح ػاللخرجبدل يُفؼخانؼاللخ ثٍُ َحم انؼغم واصهبس انُجبربد ػاللخ 

  افزشاط  ثًُُب انؼاللخ ثٍُ االعذ وانغضال ػاللخرطفمانؼاللخ ثٍُ انجبػىض واالَغبٌ ػاللخ 

  رجبدل يُفؼخانؼاللخ ثٍُ انجكزشَب انؼمذَخ وانفىل ػاللخ    



 

 

  ًًانًبدح انًؼزًهانًبدح انزً الرغًح ثًشوس انضىء خالنهب رغ 

  ًًاَؼكبط انضىءاسرذاد انضىء ػُذيب َغمظ ػهً عطح جغى َغ 

  ًًانمطت انشًبنًلطت انًغُبطُظ انزٌ َشُش انً انشًبل انجغشافً َغ 

 ًصغُش حش انحشكخيغُبطُظ رحزىي انجىصهخ ػه  

  انًبجُُزُذانًغُبطُظ انطجُؼً ػجبسح ػٍ احذ خبيبد انحذَذ انًؼشوفخ ثبعى 

  يزشيًهانفطشَبد رؼزجش كبئُبد 

  انؼبئم  داخهُخ ثًُُب انكبئٍ انزي رصُجه َغًًطفُهُبد وَطهك ػهُهب  االَغبٌدَذاٌ انجههبسعُب رصُت  

  يضم انُجبد وانحُىاٌوكبئُبد حُخ يضم انًبء وانهىاء وانزشثخ غُش حُخَزبنف انُظبو انجُئً يٍ يكىَبد  

 

 
 . رمش٠ت اٌمطت اٌؾّبٌٝ ٌّغٕبه١ظ ِٓ اٌمطت اٌغٕٛثٝ ٌّغٕبه١ظ آخش  

 ٠ٕغزة اٌمطجبْ الْ االلطبة اٌّخزٍفخ رزغبرة

 رؼ١ٍك ِغٕبه١ظ ؽش اٌؾشوخ ِٓ ِٕزقفٗ     

٠زغٗ اٌمطت اٌؾّبٌٝ ِؾ١شا اٌٝ اٌؾّبي اٌغغشافٝ 

 .ِشٚس ؽؼبع مٛئٝ ِٓ اٌّبء اٌٝ اٌٙٛاء  

َُكغش انشؼبع انضىئً   

 اخزفذ اٌؾ١ٛأبد اٌّفزشعخ ِٓ االسك 

    عززداد اػذاد اٌفشائظ فال ٠ىف١ٙب ِٛاسد اٌغزاء  اٌّؾذٚدٖ فزّٛد عٛػب  ٚرٕزٙٝ ؽ١برٙب ثبٌّٛد

 ٚمغ و١ّخ ِٓ  ِؾٍٛي عىشٜ ػٍٝ ٔبس ٘بدئخ 

٠زجخش اٌّبء ٠ٚجمٝ اٌغىش 
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  الكهربيةإلي الطاقة  الحركيةيستخدم الدينامو تحويل الطاقة  -62
 محطات توليد الكهرباء، دينامو   الدراجةأنواع الدينامو  دينامو  -63
  نووية، محطات  الحراريالوقود ، محطات  الرياحأنواع محطات توليد الكهرباء  محطات  -64
 تستخدم في تحريك ملفات الدينامو في محطات الرياح  الرياحطاقة  -65
 الدينامو في محطات الوقود الحراريتستخدم في تحريك ملفات  حرارة حرق الوقودطاقة  -66
 في تحريك ملفات الدينامو في محطات نووية تستخدم  حرارة التفاعالت النوويةطاقة  -67
  الحركيةإلي الطاقة  الكهربية) الموتور ( يقوم بتحويل الطاقة المحرك الكهربي  -68
استخدام مغناطيس أقوي ، زيادة عدد لفات  كمية الكهرباء الناتجة من الدينامو عن طريق  زيادةيمكن  -69

 الملفات المتحركة ، زيادة سرعة الحركة ) الدوران ( 
  الغازية، الحالة  الصلبة، الحالة  السائلةفي ثالث حاالت الحالة توجد المادة  -70
  مخلوط،   مادة نقيةتصنيف المواد إلي نوعين رئيسيين   -71
  صودا الخبيز،  السكر،  الماء المقطرمن أمثلة المواد النقية   -72
  اللبن،  معجون االسنان،   العطورمن أمثلة المخلوط   -73
  الخرسانة،   صلصة الطماطممن أمثلة المخاليط المتجانسة   -74
  سلطة الخضروات،  سلطة الفواكهمن أمثلة المخاليط غير المتجانسة   -75
 نوع خاص من أنواع المخاليط   المحاليل -76
أو  الرجأما تخلط المواد الصلبة والمواد السائلة عن طريق   التقليبأو  الرجتخلط المواد السائلة عن طريق  -77

  الطحنأو  الرجأما تخلط المواد الصلبة عن طريق  التقليب
مخلوط الماء ومواد صلبة + مواد سائلة مثل   سلطة الفواكهمثل أنواع المخاليط مواد صلبة + مواد صلبة  -78

ومواد  المياه الغازيةسائلة ومواد غازية مثل ومواد  مخلوط الماء والزيتل ومواد سائلة + مواد سائلة مث  والرمل
 الهواء الجوي غازية + مواد غازية مثل 

  قمع الفصل،  التبخير،  الترشيح،  الجذب المغناطيسيطرق فصل المخاليط   -79
 لفصل الحديد والرمل أو الطباشير والحديد أو الدقيق والحديد   الجذب المغناطيسييستخدم   -80
 المحلولفي فصل المواد الصلبة غير الذائبة في   الترشيحتستخدم عملية  -81
 في فصل المواد الصلبة الذائبة في المحلول  التبخيرتستخدم عملية  -82
 لفصل المواد السائلة التي التمتزج مع بعضها  قمع الفصلتستخدم  -83
كوب ،  عصير الليمون،  عصير الفواكه،  مشروب اللبن بالشكوالته،  المحلول الملحيمن أمثلة المحاليل   -84

  مياة غازية
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 نوع المادة المذابة ،  التقليب،  درجة الحرارة،  كمية المذيب والمذابالعوامل المؤثرة في عملية الذوبان   -85
 كمية المذيب زادتتزداد سرعة الذوبان كلما  -86
 كمية المذاب  زادتتقل سرعة الذوبان كلما  -87
 درجة الحرارة  زادتتزداد سرعة الذوبان كلما  -88
 سرعة الذوبان  يزيدالتقليب  -89
 علي نوع المادة المذابة الذوبان  زمنيعتمد  -90
 كربونات الصوديوم في الماء من ذوبان  أسرعذوبان كلوريد الصوديوم في الماء  -91
 الليمون في البرتقال ، الجوافة ،  C  يوجد فيتامين  -92
 في الخضروات الصفراء ) الجزر (  A يوجد فيتامين  -93
  مستهلكةو كائنات   منتجةتنقسم الكائنات الحية من حيث طريقة حصولها علي الغذاء إلي   كائنات  -94
 االسود ، النمور ، الذئاب ، أسماك القرش   المفترسةمن أمثلة الحيوانات  -95
  حامول الماء،   الديونيا،  الدروسيرامن أمثلة النباتات المفترسة   -96
  المحاكاة) االختفاء (  ،  التمويةيلجأ كثير من الكائنات الحية إلي وسائل لحماية أنفسها من أعداءها  مثل  -97
  الحرباء،  الضفدعة،  الفراشةمن أمثلة الكائنات التي تلجأ للتموية أو االختفاء    -98
  النحللكائنات التي تلجأ للمحاكاة  بعض أنواع من أمثلة ا -99

 البكتيريا العقدية و جذور النباتات البقولية  مثال لعالقة تبادل المنفعة  -100
 االحياء المائيه الدقيقة  ، حيوان اإلسفنج مثال لعالقة اإلفادة   -101
  داخلي، تطفل  خارجيينقسم التطفل إلي نوعين  تطفل  -102
 البق ، القمل ، البعوض ، البراغيث ، القراد ، سمكة الالمبري   الخارجيةمن أمثلة الطفيليات  -103
 اإلسكارس ، دودة البلهارسيا الدودة الكبدية ، الدودة الشريطية ، دودة   الداخليةمن أمثلة الطفيليات  -104
 البلهارسيابمرض الطاعون أما دودة البلهارسيا بمرض  البراغيثأما  المالريايصيب البعوض اإلنسان بمرض  -105

 بمرض داء الفيل  الفالرياأما دودة 
 فطر عيش الغراب ،  فطر البنسيليوم،   فطر عفن الخبزمن أمثلة الكائنات المترممة   -106
 غير حية ، مكونات  حيةمكونات النظام البيئي كائنات  -107
  تدخل االنسان،     التغيرات الطبيعيةعوامل اختالل التوازن البيئي   -108
  تجريف التربة،   تلويث البيئة،   حرق الغابات،    األشجارقطع من أمثلة تدخل االنسان   -109
  الديناصوراتمن الكائنات المنقرضة   -110
  الترمم،   االفتراسمن عوامل حفظ التوازن البيئي   -111
من الصناعات التي استفاد االنسان في صناعتها من خالل عمل الكائنات المترممة  صناعة االسمدة  -112

  االدوية،  الخل،  الزبادي،  الجبن،   دباغة الجلودالوقود الحيوي  ، العضوية  ، 
 علي تنظيم وثبات أعداد الفرائس  االفتراسيعمل  -113
 بتحلل الجثث وبقايا الطعام المترممةتعمل الكائنات  -114
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 المفهوم العلمي ( اكتب المصطلح العلمي ) 
 وتسمي الطيف المرئي (  هو الطاقة التي. يمكن رؤيتها  الضوء)  -1
 فيها اإلنسان عز وجل دون ان يتدخل (  هي المصادر التي خلقها اهلل مصادر طبيعية للضوء ) -2
 هي المصادر التي صنعها االنسان    ( مصادر صناعية للضوء) -3
 (  هو المساحة المظلمة التي تتكون خلف الجسم المعتم عندما يسقط عليه الضوء  الظل)  -4
 رؤية األشياء خلفها بوضوح ( هي المادة التي يمكن  المادة الشفافة ) -5

 أو المادة التي تسمح بمرور الضوء من خاللها 

 رؤية األشياء خلفها بوضوح أقل من المادة الشفافة ( هي المادة التي يمكن  المادة نصف الشفافة ) -6
 أو المادة التي تسمح بمرور جزء من الضوء خاللها 

 رؤية األشياء التي خلفها ( هي المادة التي اليمكن  المادة المعتمة)  -7
 أو المادة التي ال تسمح بمرور الضوء من خاللها

 عندما يسقط علي سطح عاكس ( هو ارتداد أشعة الضوء  انعكاس الضوء ) -8
 عندما يسقط علي سطح أملس المع ( هو انعكاس الضوء في اتجاه واحد  االنعكاس المنتظم)  -9

شفافين ( هو التغير في اتجاه االشعة الضوئية عندما تجتاز السطح الفاصل بين وسطين  انكسار الضوء)  -10
 مختلفين 

 ( هو عملية فصل الضوء األبيض إلي ألوان الطيف السبعه  تحليل الضوء)  -11
االبيض وهي االحمر ، البرتقالي ، االصفر ، ( هي االلوان السبعه التي يتكون منها الضوء ألوان الطيف )  -12

 النيلى ، البنفسجي ر ، االزرق ، االخض
أثناء أو عقب سقوط األمطار نتيجة ( هو قوس من ألوان الطيف المرئي يظهر في السماء نهارا  قزحقوس )  -13

 قطرات الماء العالقة بالجو تحلل ضوء الشمس االبيض بواسطه 
 معا الحصول عليها بخلط ضوئين ملونين ( هي األضواء الملونة التي اليمكن  األضواء االولية ) -14
بخلط ضوئين ملونين من االضواء ( هي األضواء الملونة التي يمكن الحصول عليها  األضواء الثانويه ) -15

 االولية 
 باسم الماجنيتيت ( هو حجر أسود اللون من إحدى خامات الحديد الطبيعية المعروفة  المغناطيس الطبيعي)  -16
وهو عبارة عن قطعة من الحديد بأشكال وأحجام ( هو مغناطيس من صنع اإلنسان  المغناطيس الصناعي ) -17

 مختلفة 
 ( هي المواد التي تنجذب المغناطيس  المواد المغناطيسية)  -18
 هي المواد التي ال تنجذب المغناطيس (  المواد غير المغناطيسية ) -19
 أكبر مايمكن  غناطيسية( هو منطقة في المغناطيس تكون عندها القوة الم قطب المغناطيس)  -20
المتشابهه تتنافر عند تقريبها من بعضها  واالقطاب  ( هو االقطاب المغناطيسية قانون التجاذب والتنافر ) -21

 المغناطيسية المختلفة  تتجاذب عند تقريبها من بعضها 
 خالله أثار القوة المغناطيسية ( هو الحيز حول المغناطيس الذي تظهر  المجال المغناطيسي ) -22
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 على جذب المواد المغناطيسية الموجودة في مجاله ( هي قدرة المغناطيس  القوة المغناطيسية ) -23
 األصلية األربعة ( هي أداة تستخدم لتحديد الجهات الجغرافية  البوصلة)  -24
ملفوف حول قضيب من الحديد ( هو مغناطيس مؤقت مصنوع من سلك معزول  المغناطيس الكهربي)  -25

 المطاوع يمر فيه تيار كهربي 
 ( هو جهاز يستخدم في قياس شدة التيار الكهربي  االميتر)  -26
 ( هو جهاز يستخدم لتحويل الطاقة الحركية )الميكانيكية ( إلي طاقة كهربائية الدينامو)  -27
 هي المادة التي تتكون أجزاؤها من نوع واحد من المواد ( مادة نقية) -28
 ( هي المادة التي تتكون أجزاؤها من نوعين أو أكثر من المواد  المخلوط)  -29

 أو هو ناتج خلط نوعين أو أكثر من المواد التي التتحد مع بعضها والتتغير خصائصها ويمكن فصلها 

 (  هي  مخاليط ال تري مكوناته بالعين المجردة  المخاليط المتجانسة)  -30
 (هي مخاليط تري مكوناته بالعين المجردة  المخاليط غير المتجانسة)  -31
 خليط من الماء واالمالح المفيدة لجسم اإلنسان مثل : الكالسيوم و الماغنسيوم ( هي  المياه المعدنيه)  -32
وبخار ( هو خليط من غازات ) غاز األكسجين و غاز ثاني أكسيد الكربون و غاز النيتروجين  الهواء الجوي)  -33

 الماء ( 
 هي طريقة لفصل المخاليط المختلفة التي تحتوي مواد مغناطيسية (  الجذب المغناطيسي ) -34
 الغير الذائبة في المحلول ( هي عملية لفصل المواد الصلبة  الترشيح)  -35
 ( هي عملية لفصل المواد الصلبة الذائبة في المحلول التبخير)  -36
 التي التمتزج مع بعضها ( هي طريقة لفصل المخاليط السوائل  قمع الفصل ) -37
 ( هي مخلوط متجانس التركيب يوجد في حالة سائلة  المحلول)  -38
 لتكوين المحلول السائل الذي تذوب فيه المادة المذابة  هو(  المذيب)  -39
 ( هو المادة التي تذوب في المذيب لتكوين المحلول  المذاب)  -40
 المحلول ( هي العملية التي يتم خاللها إذابة مادة صلبة في مادة سائلة لتكوين  عملية الذوبان)  -41
من مواد بسيطة من خالل عملية النباتات الخضراء التي تصنع غذاءها بنفسها ( هي  الكائنات المنتجة)  -42

 البناء الضوئي 
 النباتات بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر ( هي الحيوانات التي تتغذى علي  الكائنات المستهلكة)  -43
» كائنًا حيا أخر « المفترس »فيها كائن حي ( هي عالقة غذائية بين بعض الكائنات الحية يلتهم  االفتراس)  -44

 « الفريسة 
 ( هو الكائن الحي الذي يلتهم كائنًا حيا أخر  المفترس)  -45
 ( هي الكائن الحي المأكول أو الذي يتم افتراسه  الفريسة)  -46
ألعدائه هو تلون الكائن الحي بألوان تشبه البيئة التي يعيش فيها حتي ال يكون واضحًا (  التمويه واالختفاء ) -47

 المفترسين 
أخر ضار أو سام ليخيف أعداءه ويحمي نفسه من ( هي تشبه الكائن الحي غير الضار بكائن  المحاكاة)  -48

 االفتراس 
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( هي عالقة غذائية مشتركة بين نوعين مختلفين من الكائنات الحية قد تكون تبادل  التكافل أو المعايشة)  -49
 منفعة أو إفادة أو تطفال 

الحية يستفيد كل منهما من ( هي عالقة غذائية مشتركة بين نوعين مختلفين من الكائنات  تبادل المنفعة)  -50
 االخر 

أما االخر بين نوعين مختلفين من الكائنات الحية يستفيد أحدهما فقط ( هي عالقة غذائية مشتركة  اإلفادة)  -51
 فال يستفيد وال يضار 

والخر « الطفيل » يستفيد أحدهما من االخر ( هو عالقة غذائية بين كائنين من نوعين مختلفين  التطفل)  -52
 « العائل » يصيبه األذي أو الضرر

 ( هو الكائن الحي الذي يستفيد من عالقة التطفل ويسبب الضرر للعائل  الطفيل)  -53
 ( هو الكائن الحي الذي يقع عليه الضرر من عالقة التطفل  العائل)  -54
تتغذي علي امتصاص الدم من  والعائل من الخارج طفيليات تعيش علي جسم ( هي  الطفيليات الخارجية)  -55

 جسم العائل 
وتتشارك معاه غذائه المهضوم أو تتغذي علي ( هي طفيليات تعيش داخل جسم العائل  الطفيليات الداخلية ) -56

 وخالياه محتويات أنسجته 
بتحليل البقايا ( هي عالقة غذائية تحصل فيها الكائنات المترممة علي احتياجاتها من الغذاء  الترمم)  -57

 الميتة العضويه المتحللة أو أجسام الكائنات 
 ومكونات أخري غير حية ( هو مساحة طبيعية تحتوي علي كائنات حية  النظام البيئي)  -58
 بين مكونات النظام البيئي ( هو التوازن الذي يحدث للبيئة نتيجة التفاعل المستمر  التوازن البيئي)  -59

 علل لما يلي : 
 مصدرا من مصادر الضوء ال يعتبر القمر  -1

 ج / ألن القمر جسم معتم يعكس ضوء الشمس الساقط عليه 

 الصور التي تتكون لألجسام من خالل الثقوب الضيقة تكون مصغرة ومقلوبة  -2

  ج / ألن الضوء يسير في خطوط مستقيمة

 عند سقوط الضوء علي االجسام المعتمة يتكون لها ظل  -3

  المرور من االجسام المعتمةج / ألن الضوء يسير في خطوط مستقيمة واليستطيع 

 يعتبر الماء مادة شفافة  -4

  ج / ألنه يسمح بمرور الضوء من خالله ونري األجسام خلفه بوضوح

 يعتبر الزجاج المصنفر مادة نصف شفافة  -5

 خلفه بوضوح أقل من المادة الشفافةاألشياء النه يسمح بمرور جزء من الضوء من خالله أو يمكن رؤية ج / 
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 يعتبر جسم اإلنسان مادة معتمة  -6

  ج / ألنه ال يسمح بمرور الضوء من خالله وال نري ما خلفه

 ال يستطيع اإلنسان الرؤية في الظالم  -7

  يسقط علي األجسام وينعكس ليصل إلي العينج / لعدم وجود ضوء 

 يمكنك رؤية صورتك في المرآة -8

  االنعكاس المنتظم للضوءج / نتيجة 

 تبدو المعلقة مكسورة عند وضعها في كوب به ماء  -9

 ج / بسبب انكسار الضوء عندما ينتقل من الماء إلي الهواء

 يظهر زجاج النافذة االزرق باللون االزرق  -10

  لونه ) اللون االزرق ( فإنه يسمح بمرورهج / ألنه يمتص جميع ألوان الطيف ماعدا 

 تظهر الطماطم باللون االحمر  -11

  ج / النها تمتص جميع ألوان الطيف ماعدا لونها ) اللون االحمر ( فإنها تعكسه

 أبيض نراه باللون االخضر ط ضوء أخضر علي جسم معتم عندما يسق -12

  األبيض يعكس جميع ألوان الضوء فيظهر بلون الضوء الساقط عليهج / ألن الجسم المعتم 

 فإننا نراه باللون االسود عندما يسقط ضوء أخضر علي جسم معتم أسود  -13

  منها شيئاً ج / ألن الجسم المعتم األسود يمتص جميع ألوان الضوء وال يعكس 

نحرص علي ارتداء مالبس سوداء أو قاتمة اللون في فصل الشتاء بينما نحرص علي ارتداء مالبس بيضاء  -14
 أو فاتحة اللون في فصل الصيف 

ج / ألن المالبس السوداء تمتص جميع ألوان الضوء الساقطة عليها مما يسبب شعورنا بالدفء بينما المالبس 
 مما يقلل شعورنا بحرارة الجو البيضاء تعكس كل ألوان الضوء الساقطة عليها 

 بينما الضوء االزرق الفاتح من األضواء الثانوية  األوليةالضوء األزرق من االضواء  -15

يمكن الحصول عليه أخرين بينما الضوء األزرق الفاتح لضوء األزرق ال يمكن الحصول عليه بخلط بضوءين ج / ألن ا
  بخلط ضوءين أخرين هما االزرق واالخضر

 يسمي حجر أسود بالمغناطيس  -16

  ج / الن تم اكتشافه في منطقة تسمي مغنسيا

 يغلق باب الثالجه بإحكام عند تحريكه في اتجاه جسم الثالجة  -17
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 المصنوع من الحديد فيسبب غلقه بإجكام ج / ألن الباب محاط بإطار مغناطيسي ينجذب إلي جسم الثالجة 

 ملتصقة بباب الثالجة قد تري بعض األلعاب الصغيرة  -18

  المصنوع من الحديدعلي مغناطيس صغير ينجذب إلي باب الثالجة ج / الحتواء هذه األلعاب 

 معظمها إلي طرفيه عند تقريب مغناطيس من مجموعة من المسامير تنجذب  -19

  ج / ألن القوة المغناطيسية تكون أكبر ما يمكن عند طرفي ) قطبي ( المغناطيس

 تستخدم البوصلة في تحديد اإلتجاهات  -20

  الجنوب ( –معلقة تعليقًا حرا تتخذ اتجاها ثابتا هو اتجاه ) الشمال ج / ألنها تحتوي علي إبرة مغناطيسية 

 الملح هو المذاب في المحلول الملحي يعتبر  -21

  ج / ألن الملح هو الذي يذوب في الماء ) المذيب ( وتختفي جزيئاته مكونا للمحلول الملحي

 يعتبر الماء مذيبا عاما  -22

  ج / لقدرته علي إذابه العديد من المواد

 يعتبر االفتراس عالقة غذائية مؤقتة وليست دائمة  -23

  ج / النها تنتهي بالتهام الفريسه أو جزء منها

 الدبابير في وجود خطوط علي جسمها أنواع بعض بعض أنواع النحل تشبه  -24

  التي تخاف من الدبابير والهروب منهاتجنب األعداء حتي يمكنها ج / 

 سمكة الالمبري لها فم دائري عديم الفكوك وتعتبر من الطفيليات الخارجية  -115

  علي امتصاص دمائهاالنها تتطفل علي أجسام األسماك األخري من الخارج وتتغذي ج / 

 موت العائل خسارة للطفيل يعتبر  -25

  في الحصول علي غذائهج / ألن الطفيل يعتمد علي العائل 

 ) الديناصورات ( اختفاء الزواحف العمالقة  -26

  انقراضهامما أدي إلي ج / نتيجة اختالف الظروف الطبيعية للبيئة في العصور القديمة 

 يعمل االفتراس علي حفظ التوازن البيئي -27

ويعمل االفتراس علي ثبات الضعيفة أو المريضة  حيث الكائنات المفترسة تخلص جماعات الفرائس من األفراد ج / 
  وتنظيم أعداد الفرائس

 علي حفظ التوازن البيئي يعمل الترمم  -28
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فتخلص النظام البيئي منها وايضا تحلل لكائنات الميتة والبقايا العضويه ج / حيث تتغذي الكائنات المترممة علي جثث ا
 الجثث والبقايا العضويه يعيد العناصر الكيميائية الغذائية إلي البيئة لتستفيد منها الكائنات الحي

 

 : ماذا يحدث
 أملس المع أو علي سطح مرآة مستوية سقوط الضوء علي سطح  (１

  يحدث انعكاس للضوء ج /
 إذا نظرت إلي معلقة موضوعة في كأس بها ماء  (２

 نري المعلقة مكسورة نظرا لحدوث انكسار للضوء  ج /
 تجميع ألوان الطيف السبعه  (３

 أو     خلط الضوء االحمر واالخضر واالزرق 
  يتكون الضوء األبيض ج /
 مرور الضوء من إلي الهواء (４

  حدوث انكسار للضوءج / 
 النظر إلي ضوء الشمس من خالل لوح زجاجي شفاف أخضر اللون (５

فقط الن لوح زجاجي أخضر جسم نصف شفاف يمتص جميع ألوان الطيف وينفذ نري اللون االخضر ج / 
  لونه فقط

 أزرق اللونالنظر إلي ثمرة موز صفراء من خالل لوح زجاجي شفاف  (６
  نري الموز باللون االسودج / 

 خلط الضوء االحمر واالخضر معا  (７
 يتكون اللون االصفرج / 

 إذا علقنا مغناطيسا حر الحركة  (８
 يتجة نحو الشمال الجغرافي والجنوب الجغرافيج / 

 من القطب الشمالي لمغناطيس أخر تقريب القطب الشمالي لمغناطيس  (９
  يحدث تنافر بين القطبينج / 
 علبة البوصلة من الحديدإذا صنعت  (１０

  وتلتصق بالعلبةال تتمكن إبرة مغناطيسية من التحرك  ج /
 تقريب ساق نحاس إلي مغناطيس  (１１

 مواد غير مغناطيسيةال تنجذب إلي المغناطيس الن ساق النحاس  ج /
 مرور تيار كهربي في سلك ملفوف حول قضيب من الحديد المطاوع (１２

 يتكون مغناطيس كهربي مؤقت ج /
 زيادة عدد اللفات في المغناطيس الكهربي  (１３

  تزداد قوة المغناطيس ج /
 فصل الكهرباء من المغناطيس الكهربي  (１４
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  يفقد المغناطيس مغناطيستهج / 
 تحريك سلك بين قطبي مغناطيس االعلي واالسفل (１５

 من سلك معزول أو تحريك مغناطيس داخل ملف 
  كهربي في سلك تياريمر ج / 
 ثالثيمرور ضوء أبيض خالل منشور  (１６

 أو  نظرت إلي السماء عقب سقوط األمطار نهارا
 سبعة ألوانيتحلل الضوء االبيض إلي  ج /
 ة الحديدادتقريب مغناطيس لخليط من مسحوق الكبريت وبر  (１７

 عن مسحوق الكبريتينفصل برادة الحديد ج / 
 إلي الماء مع التقليب إضاءة كمية من السكر  (１８

  السكر في الماءيذوب  ج /
 وضع كمية من ماء البحر في الشمس لعدة أيام  (１９

  يتبخر الماء وتترسب االمالح ج /
 ارتفاع درجة الحرارة أثناء عملية الذوبان (２０

  تزاداد سرعة الذوبان ويقل زمن الذوبان ج /
 عند عدم قدرة الحرباء علي تغيير لون جلدها  (２１

مشبها لون جلدها والتتمكن من االختفاء والتموية من األعداء فيتم تلجأ الحرباء إلي الوقف في االماكن ج / 
 افتراسها

 عندما تتطفل دودة الفالريا علي جسم اإلنسان  (２２
 يصاب اإلنسان بمرض داء الفيل ج /
 عندما تختفي البكتيريا تماما من النظام البيئي  (２３

  بالجثث الكائنات الميتةيمتلئ سطح االرض  ج /
 عند اختفاء أسماك القرش  (２４

 فتموت جوعا الفرائس فال يكفيها الغذاء أعداد يزداد  ج /
 اقتراب حشرة من نبات الدروسيرا  (２５

  يتم افتراسهاج / 
 العقد البكتيرية من جذور نبات الفول عند غياب  (２６

  يتمكن النبات من تثبت النتيروجين في التربة لتكوين البروتيناتال  ج /
 
 إذا ترك الخبز في مكان دافئ رطب عشرة أيام  (２７
 علي تحليل الخبز الخبز نظرا لعمل الكائنات المترممة يتعفن  / ج
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 مقارنات
 المواد المعتمة المواد الشفافة  قارن بين 

هي مواد تسمح بمرور الضوء من  التعريف
 خاللها 

أو مواد تتمكن من رؤية االجسام من 
 خلفها 

هي مواد ال تسمح بمرور الضوء من 
 خاللها 

أو مواد ال تتمكن من رؤية االجسام 
 من خلفها 

الزجاج  –قطعة البالستيك الشفاف  أمثلة
 الهواء  –الماء  –

ورق -الخشب  -ورق الكرتون  
 الجلد  -الفويل 

 

 األضواء الثانويه األضواء االولية  قارن بين 
األضواء الملونة التي اليمكن   التعريف 

الحصول عليها بخلط ضوئين ملونين 
 معا 

هي األضواء الملونة التي يمكن 
الحصول عليها بخلط ضوئين ملونين 

 من االضواء االولية
 أصفر  –ازرق فاتح  –قرمزي  االخضر –االزرق  –االحمر  أمثلة

 

 تبادل المنفعة اإلفادة  قارن بين
هي عالقة غذائية مشتركة بين   التعريف

نوعين مختلفين من الكائنات الحية 
يستفيد أحدهما فقط أما االخر فال 

 يستفيد وال يضار 

هي عالقة غذائية مشتركة بين 
نوعين مختلفين من الكائنات الحية 

 يستفيد كل منهما من االخر

عالقة االحياء الدقيقة المائية   أمثلة 
 وجسم اإلسفنج 

تيريا العقدية و جذور البكعالقة 
 النباتات البقولية

 
 المواد غير المغناطيسية المواد المغناطيسية  قارن بين 

هي المواد التي ال تنجذب   هي المواد التي تنجذب المغناطيس  التعريف
 المغناطيس

الخشب ، الزجاج ، الورق البالستيك  الحديد ، الكوبلت ، النيكل  أمثلة
 األلومنيوم ، المطاط ، النحاس ،
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 البعوض دودة الفالريا قارن بين 
 خارجي داخلي نوع التطفل 

 المالريا  داء الفيل  فيها الطفيل االمراض التي يتسبب 
 
 
 المواد النقية المخاليط قارن بين 

ناتج خلط نوعين أو أكثر من المواد   التعريف
التي التتحد مع بعضها والتتغير 

 خصائصها ويمكن فصلها 

المواد التي تتكون أجزاؤها من نوع 
 واحد من المواد 

الماء  –صودا الخبيز  –السكر  العطور  –اللبن  –سلطة الفواكه  أمثلة
 المقطر 

 



                     

  معتمة، مواد   نصف شفافة، مواد  شفافةتنقسم المواد الى مواد 

 یعكس اشعة الشمس الساقطة علیھ القمراالرض بینما  المصدر الرئیسى للضوء  الشمس 

  وینتج عن ذلك الظل والصورة المقلوبة من خالل الثقوب الضیقة   مستقیمةیسیر الضوء على ھیئة خطوط 

  تكون زاویة سقوط الضوء تساوى زاویة انعكاس الضوء   نتظممال  كاساالنع في حالة 

  االحمر ، البرتقالى ، االصفر ، االخضر ،االزرق  ، النیلى ، البنفسجى الوان ھي  سبعالوان الطیف 

  الوان الطیف الوان تسمى   سبعةیعمل المنشور الثالثى بتحلیل  ضوء الشمس الى 

  لى وسط شفاف اخر  الضوء عندما یمر من وسط شفاف اینكسر 

   انكسار الضوء عند النظر الى قلم موضوع جزء منھ فى كوب بھ ماء نالحظ ظاھرة 

  تنكسرعندما تنتقل اشعة الضوء من الماء الى الھواء فانھا 

  نحصل علیھا بخلط اثنین من االلوان االولیة    الثانویةااللوان 

  جاذب تتواالقطاب الختلفة  تتنافراالقطاب المتشابھة للمغناطیس 

  التیار الكھربى كمیة وزیادة عدد لفات الملفتذداد شدة المغناطیس الكھربى بزیادة 

  التي تنجذب للمغناطیس الحدید والنیكل والكوبلت  المغناطیسة من المواد 

  احداھما شمالى واالخر جنوبى  قطبانللمغناطیس 

  كھربیةالى طاقة  الحركیةفكرة عمل الدینامو تعتمد على تحویل الطاقة 

  اثناء ابحارھم في المحیطات  البوصلةیستخدم البحارة 

  االفتراس ، التكافل ، الترمم ، التطفل من امثلة العالقات الغذائیة 

   الفراشات ، الضفادع من الكائنات التى تقوم بالتمویھ واالخفاء من اعدائھا بالتلون والتشكل بالبیئة المحیطة بھا   

  ( السیبیا) اللون  ینتشر فى الماء المحیط عند تعرضھ للھجوم سود سائل ایطلق حیوان الحبار 

  للترممبینما العالقة بین الفطریات واجساد الكائنات المیتة تعتبر مثاال   افتراسالعالقة بین القط والفار عالقة 

  افادةعالقة  بینما عالقة الطیور بالتماسیح تبادل منفعةالعالقة بین نحل العسل وازھار النباتات عالقة 

 افتراس  بینما العالقة بین االسد والغزال عالقة  تطفلالقة بین الباعوض واالنسان عالقة الع 

  تبادل منفعةالعالقة بین البكتریا العقدیة والفول عالقة     

  المادة المعتمھ المادة التى التسمح بمرور الضوء خاللھا تسمى 

  انعكاس الضوء ارتداد الضوء عندما یسقط على سطح جسم یسمى 

 القطب الشمالى لمغناطیس الذي یشیر الى الشمال الجغرافى یسمى قطب ا 

  صغیر حر الحركة مغناطیستحتوى البوصلة على 

  الماجنیتیت المغناطیس الطبیعى عبارة عن احد خامات الحدید المعروفة باسم 

  مترممھالفطریات تعتبر كائنات 

  العائلینما الكائن الذى تصیبھ یسمى داخلیة ب طفیلیاتویطلق علیھا    االنساندیدان البلھارسیا تصیب   

  مثل النبات والحیوان  وكائنات حیةمثل الماء والھواء والتربة    غیر حیةیتالف النظام البیئى من مكونات 



 

 اذكر المصطلح العلمى :          

 الطیف المرئى الطاقة الضوئیة التى یمكن رؤیتھا 

 الحسن بن الھیثم وء علیھا اول عالم عربى فسر رؤیة االشیاء نتیجة سقوط الض

 المادة الشفافة  المادة التى یمكن رؤیة االشیاء خلفھا بوضوح

 المادة نصف الشفافة  المادة التى یمكن رؤیة االشیاء خلفھا اقل وضوحا 

 المادة المعتمھ  المادة التي التسمح بمرور الضوء خاللھا وال یمكن رؤیة االشیاء خلفھا

 الظل  ون خلف جسم یسقط علیھ ضوء المساحة المظلمة التى تتك

 انعكاس الضوء ارتداد الضوء عندما یسقط على سطح جسم

 االنعكاس المنتظم  سقوط ضوء على سطح مستو املس بزاویة معینة  فینعكس بنفس الزاویة
 االنعكاس غیر المنتظم  سقوط ضوء على سطح یحتوى على نتوءات وحفر صغیرة فینكس منتشرا في اتجاھات مختلفة 

 الضوء  یسیر فى خطوط مستقیمة وینكسر عند انتقالھ من وسط مادى الى وسط مادى اخر

 انكسار الضوء التغیر في اتجاه الضوء عندما یمر بین وسطین شفافین الماء والھواء

 قوس قزح  سبعة الوان تظھر فى السماء عقب سقوط االمطار نتیجة تحلل ضوء الشمس

 المنشور الثالثى سبعة  ا لوان اداة تستخدم لتحلیل الضوء الى

 المواد المغناطیسیة لمواد التى تنجذب للمغناطیس مثل الحدید والنیكل والكوبلت ا

 الماد الغیر مغناطیسیة  مواد التنجذب للمغناطیس  مثل النحاس وااللمنیوم والبالستیك والخشب

 القوة المغناطیسة قدرة المغناطیس على جذب المواد المغناطیسیھ 

 المجال المغناطیسى  حیز حول المغناطیس التى تظھر فیة اثار قوتھ المغناطیسةال

 قطبى المغناطیس  منطقة بالمغناطیس تكون عندھا القوة المغناطیسة اكبر مایمكن

 البوصلة  اداة تستخدم في تحدید االتجاھات االصلیة االربعة 

 المولد الكھربى الدینامو  اداة تستخدم لتحویل الطاقة الحركیة الى طاقة كھربیة 

 المخلوط عبارة عن خلط مادتین او اكثر ویمكن فصل مكوناتھا 

 الترشیح یمكن بھا فصل الرمل عن الماء طریقة 

 قمع الفصل  اداة تستخدم لفصل مخلوط من الزیت والماء

 االفتراس  عالقة غذائیة  مؤقتة بین كائنات  یلتھم فیھا الكائن الحي كائن حى اخر

 تبادل المنفعة  بین كائنین مختلفین یستفید كال منھما  عالقة

 التطفل  عالقة  بین كائنین مختلفین تعود بالنفع على احداھما وبالضرر على االخر 

 الترمم عالقة تحصل فیھا الكائنات الحیة على احتیاجتھا من الغذاء بتحلیل اجسام الكائنات المیتة

 االفادة  دھما والیفید االخر والیضره عالقة  بین كائنین مختلفین یستفید اح

 فطر عفن الخبز طبقة خضراء تظھر على سطح الخبز عند تركھ فتره 



 

 ) أو عالمة ( × ) : √ضع عالمة (                             

 √ التمویھ واالختفاء من وسائل الحمایة من االفتراس

 √ ینعكس الضوء عند سقوطھ على االسطح الملساء المستویة 

 × العالقة بین االسد والغزال عالقة تكافل 

 × عالقة االفتراس عالقة مؤقتة تنتھى بالتھام العائل

 √ یمكن تحلیل الضوء االبیض باستخدام منشور ثالثى 

 √ یقتل الطفیل عائلھ

 × یسقط الضوء من العین على االجسام فنراھا

 × العالقة بین الحشرات واالزھار عالقة تطفل

 × وة المغناطیس عند منتصفھتتركز ق

 × ینعكس الضوء عندما ینتقل من وسط شفاف الى اخر 

 √ یعتبر طبق السلطة مثاال الحد المخالیط

 × یمكن فصل الزیت عن الماء عن طریق الترشیح 

 √ یمكن تولید التیار الكھربى باستخدام المغناطیس

 √ لالفتراس دور فى المحافظة على التوازن البیئى 

 √ دم قمع الفصل لفصل مخلوط من الزیت والماء یستخ

 × بنیت فكرة عمل الكامیرا على ظاھرة انكسار الضوء

 √ الضوء االصفر والقرمزى واالزرق الفاتح من االلوان الثانویة

 × تلتھم النباتات اكلة الحشرات فرائسھا لتحصل على ثانى اكسید الكربون 

 √ لبیئى لترمم اثر فى المحافظة على التوازن ال

 × یتكون ظل لالجسام الن الضوء یسیر فى خطوط منحنیھ 

 √ الصور المتكونة باستخدام الثقب الضیق تكون مقلوبة 

 √ فى حالة االنعكاس المنتظم تكون زاویة السقوط تساوى زاویة االنعكاس

 × یجذب المغناطیس جمیع المواد

 √ ترتبط المغناطیسیة بالكھربیة دائما

 × طیس الكھربى عندما یمر تیار كھربى داخل البوصلةیتكون المغنا

 √ یعتبر الترشیح والتبخیر من طرق فصل المخالیط 

 √ نستخدم عملیة التبخیر اثناء قصل البن المطحون عن الماء 

 √ تستخدم طریقة الترشیح لفصل المخالیط التى بھا رواسب

 



 
   -ماذا یحدث عند :          

 ناطیس من القطب الجنوبى لمغناطیس آخر .  تقریب القطب الشمالى لمغ 

 ینجذب القطبان الن االقطاب المختلفة تتجاذب 

 تعلیق مغناطیس حر الحركة من منتصفھ      

 یتجھ القطب الشمالى مشیرا الى الشمال الجغرافى 

 مرور شعاع ضوئى من الماء إلى الھواء .  

 ینكسر الشعاع الضوئى   

 اختفت الحیوانات المفترسة من االرض  

 وتنتھى حیاتھا بالموت   ستذداد اعداد الفرائس فال یكفیھا موارد الغذاء  المحدوده فتموت جوعا    

 وضع كمیة من  محلول سكرى على نار ھادئة 

 یتبخر الماء ویبقى السكر 

 تخیر االجابة الصحیحة  

 منحنیھ –منكسره  – مستقیمھ یسیر الضوء فى خطوط 

 نصف الشفافة  – المعتمھ –شفافة ال الیمكن ان یمر الضوء خالل المواد

 النحاس –االلمنیوم  – الحدید من المواد المغناطیسیة 

 التطفل -المحاكاة  –التكافل  یلجا الكثیر من الكائنات الحیة الى  .......... لالختفاء من اعدائھا

 انخفاض  -تضاعف   – ثبات تسبب عالقة االفتراس فى  .................. اعداد الفرائس

 النبات  -االرنب  – الفطریات من امثلة الكائنات المحللھ 

 محللة – متطفلة –منتجھ  البلھاریسیا تعتبر كائنات  

 التتاثر   – تنتھى بالموت –تطول  اذا لم توجد كائنات مفترسة فان حیاة الفرائس

 یناصورات الد –الحشرات  –االسود  من الكائنات المنقرضة بسبب تغیر الظروف الطبیعیة بالبیئة 

 غیر مغناطیسیة  –مغناطیسیة  –معتمة  المواد التى ال تنجذب للمغناطیس تسمى مواد 

 عجلة الدراجة  – البدال –المقعد   یوضع دینامو الدراجة بجوار 
عددلفات الملف  –عدد البطاریات   –عدد لفات الملف  لزیادة قوة المغناطیس الكھربى نزید من 

 والبطاریات 

 ابن سینا  -جابربن حیان  - الحسن بن الھیثم ذى فسر رؤیة االشیاء ھو  لعالم العربى ال
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 اسئلة للمراجعة على منھج الصف الخامس 
 ***************************************************************************************** 

 المجموعة االولى                                   السؤال االول : أكمل العبارات االتیة 
 ..... الضوء طاقة یمكن ..........  وتسمى........... -۱
 الطیف المرئ  –رؤیتھا   -ج
 ینتقل الضوء فى خطوط ............. -۲
 مستقیمة -ج
 یمكن رؤیة الضوء من خالل عدة ثقوب إذا كانت على..............  -۳
 استقامة واحدة  -ج
 تتكون الصورة مقلوبة و.................. من خالل الثقوب ................  -٤
 الضیقة  -مصغرة   -ج
 ة الكامیرا على ............... بنیت فكرة صناع -٥
 سیر الضوء فى خطوط مستقیمة  -ج
 یتكون الظل نتیجة سیر الضوء فى .................. -٦
 سیر الضوء فى خطوط مستقیمة  -ج
 فى االنعكاس المنتظم زاویة ............ تساوى زاویة ................  -۷
 السقوط = االنعكاس  -ج
 ح.................... ینعكس الضوء عندما یسقط على سط -۸
 مستوى -ج
 ینكسر الضوء عندما ینتقل بین وسطین ..............  -۹
 شفافین  -ج

 یتكون ضوء الشمس من ................ -۱۰
 ألوان  ۷ -ج
 عالقة...........................  واألزھارالعالقة بین عسل النحل  -۱۱

 تبادل منفعة -ج 
 ............... زمن الذوبانكلما زادت كمیة المذیب ........-۱۲

 قل  -ج 
 المواد التى تنجذب للمغناطیس تسمى............................ -۱۳

 مغناطیسیة -ج 
 عندما تنتقل اشعة الضوء من الماء إلى الھواء فإنھا ................ -۱٤

 ینكسر  -ج 
 .. یمكن زیادة شدة المغناطیس الكھربى بزیادة ........................-۱٥

 عدد اللفات  -ج 
 یعمل المنشور الثالثى على تحلیل ضوء الشمس إلى .................-۱٦
 ألوان ۷ -ج 

 المادة التى التسمح بمرور الضوء.................  -۱۷
 المعتمة  -ج

 یمر الضوء بسھولة خالل................  -۱۸
 المادة الشفافة  -ج

 بوضوح.................. خلفھا  األشیاءالمادة التى یمكن رؤیة  ۱۹
 المادة الشفافة  -ج

 الحمراء والخضراء والزرقاء =...................  األضواء -۲۰



 ۰۱٦٤٤۱۳۱٦۸معلم أول علوم إدارة مطوبس التعلیمیة ت     ىأحمد حجا ز إعداد
 األولیة األلوان -ج

 المغناطیس الطبیعى حجر لونھ ................  -۲۱
 أسود  -ج

 المغناطیس الطبیعى أحد خامات الحدید المعروفة باسم ...............  -۲۲
 ماجنیتیت -ج

 الصلب والنیكل من المواد ................  -۲۳
 المغناطیسیة -ج

 الخشب وااللومنیوم من المواد ............. -۲٤
 غیر مغناطیسیة -ج

 تزداد قوة المغناطیس عند...............  -۲٥
 قطببین المغناطیس  -ج

 المغناطیس حر الحركة یتخذ اتجاھاً ...............  -۲٦
 والجنوب ثابتاً الشمال  -ج

 القطبان المختلفان ............... -۲۷
 یتجاذبان -ج

 القطبان المتشابھان ................  -۲۸
 یتنافران -ج

 حیز حول المغناطیس وتظھر فیھ خاصیتھ...........  -۲۹
 المجال المغناطیسى  -ج

 تحتوى البوصلة على ........... صغیرة حرة الحركة  -۳۰
 مغناطیس -ج

 تیار كھربى فى سلك ینشأ حول السلك...........  عند مرور -۳۱
 مجال مغناطیسى -ج

 الدینامو جھاز یحول الطاقة................ إلى الطاقة...........  -۳۲
 كھربیة –الحركیة  -ج

 عند تحریك ملف بین قطبي مغناطیس یتولد فى الملف ............  -۳۳
 تیار كھربى -ج

 قطبة الشمالى إلى ............. المغناطیس حر الحركة یشیر   -۳٤
 األرض شمال  -ج

 یستخدم البحارة ................. لتحید سیر االتجاه  -۳٥
 البوصلة  -ج

 والمرآة المسافة بین الصورة وسطح المرآه ...........المسافة بین الجسم  -۳٦
 تساوى -ج

 تنقسم المواد الى ...................... و...............  -۳۷
 مخالیط  –مواد نقیة  -ج

 ............ ـأو أكثر یتكون المخلوط من  -۳۸
 مادتین -ج

 المیاه المعدنیة خلیط من الماء و.............. -۳۹
 األمالح  -ج

 و............ و.............. و بخار الماء  األكسجینالھواء خلیط من غازات   -٤۰
 ثانى اكسید الكربون –النیتروجین  -ج
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 لمخلوط عن طریق ............و..............و............. یتكون ا -٤۱

 التقلیب  –الطحن    –الرج   -ج
 یمكن فصل المخلوط المكون من الرمل والماء بـ..............  -٤۲

 بالترشیح -ج
 یمكن فصل مخلوط من الماء والزیت.................  -٤۳

 قمع الفصل  -ج
 ......... المخلوط محلول فى الحالة........  -٤٤

 السائلة  -ج
 المحلول عبارة من ................ و................  -٤٥

 مذیب ومذاب  -ج
 كلما زادت ................ قل زمن  الذوبان  -٤٦

 كمیة المذیب -ج
 یعتبر .............. مذیباً عاماً   -٤۷

 الماء  -ج
 كلما زادت الحرارة ............ زمن الذوبان -٤۸

 قل  -ج
 العوامل المؤثرة فى عملیة الذوبان.................  -٤۹

 نوع المادة المذابة  –التقلیب   –درجة الحرارة    –كمیة المذیب والمذاب  -ج
 فى مذیب...............  بال تذو المادة التى  -٥۰

 الصلبة   -ج
 االفتراس فى عالم الحیوان ..............  -٥۱

 أكثر شیوعاً  -ج
 النباتات ........ الدایونیا من  -٥۲

 المفترسة -ج
 العالقة بین الحیوانان االولیة والنمل االبیض ........... -٥۳

 تبادل منفعة  -ج
 سمكة ............ دائرة الفم  -٥۳

 الالمبیرى -ج
 العالقة بین الطفیل والعائل تسمى.........  -٥٤

 التطفل  -ج
 ظاھرة .......... تشمل الكانات المترممة  -٥٥

 فل التط  -ج
 التفاعل بین مكونات البیئة یؤدى فى النھایة إلى ...........  -٥٦

 التوازن البیئى -ج
 مكونات النظام البیئى النبات و..........و......... من   -٥۷

 الحیوان اشیاء غیر حیة -ج 
 من االمراض التى تسببھ عملیة التطفل ...............و.........  -٥۸

 الطاعون –مرض الفیل  -ج 
 الكائن المترمم یحلل الكائنات ...........  -٥۹

 المیتھ -ج 
 عالقة االفتراس تؤدى إلى .............  -٦۰
 التوازن البیئى -ج
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 المجموعة الثانیة
 خطأ                                             المصدر الرئیسى للضوء ھى الكھرباء  -۱
 صح                                                                                                  الضوء یسیر فى خطوط مستقیمة -۲
 صح                            فى الماء رعتھر من سسرعة الضوء فى الھواء أكب  -۳
 خطأ                                        القمر یبدو مضیاً النھ یمتص اشعة الشمس  -٤
 صح                                         تجاه الضوءانعكاس الضوء ھو تغیر فى ا -٥
 صح                  فى االنعكاس المنتظم زاویة االنعكاس تساوى زاویة السقوط -٦
 صح                      االنكسار یحدث عندما ینتقل الضوء خالل وسطین شفافین -۷
 صح                                 تبدو االجسام المعتمة بلون الضوء الذى تعكسھ -۸
 خطأ                                                   یعتبر القمر مثالً للضوء االبیض  -۹

 خطأ                                             المغناطیس الطبیعى حجر لونھ أحمر  -۱۰
 صح                                             تنعدم القوة المغناطیسیة فى الوسط -۱۱
 صح                                                          االقطاب المختلفة تتجاذب -۱۲
 خطأ                                                          االقطاب المتشابھھ تتجاذب  -۱۳
 صح                                                                                                                 الدینامو جھاز یحول الحركة إلى كھرباء  -۱٤
 صح                              استخدم اكتشاف فاراداى فى عمل مولد للتیار الكھربى -۱٥
 خطأ                                                        سمكة الالمبیرى ذات فكوك -۱٦
 صح                                                                                                       عملیة االفتراس عالقة مؤقتھ -۱۷
 خطأ                                         الحباریحمى نفسھ من االفتراس بأسنانھ -۱۸
 صح                              ول تبادل منفعةالبكتریا العقدیة على تبادل جذر الف -۱۹
 صح                                               التكافل یشمل تبادل المنفعة واالفادة -۲۰
 صح                                    اختفاء الدیناصورات نتیجة تغیرات طبیعیة -۲۱
 صح                                       حامول البحر یقوم بعملیة البناء الضوئى -۲۲
 صح                                                                   تستفید النباتات الخضراء من ضوء الشمس -۲۳
۲٤-  ً  خطأ                                             االفتراس فى الحیوانات أقل شیوعا
 صح              النبات بطریقة مباشرة وغیر مباشرة تتتغذى الحیوانات على -۲٥

 
 
 
 
 
 

                          :اإلمام على رضى هللا عنھ قال 
ومن   .. ومن خاف رحم  .. .. من حاسب نفسھ ربح ومن صبر غنم 

ومن نظر في      !! ومن فھم علم .. أعتبر أبصر ومن أبصر فھم
 ومن لم یحلم ندم  ومن أطاع ھواه ضل  ..  العواقب نجا
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 اختر الصواب    -المجموعة الثالثة  :

 ) كل ماسبق  –االفادة   –التكافل نمط غذائى یشمل ........... ( تبادل المنفعة   -۱
 كا ماسبق ) – الطفیل  –عالقة التطفل تفید ..........          ( العائل   -۲
    )داخلیة وخارجیة   –خارجیة    –انواع الطفیلیات ............            ( داخلیة  -۳
 )  كل ما سبق  –غیرحیة   –النظام البیئى یشمل كائنات ............ ( حیة  -٤
 تطفل )  –  افادة –البكتریا ونبات الفول عالقة .........  ( تبادل منفعة   -٥
 الطاعون )  –المالریا  –  لفیل دودة الفالریا تسبب مرض ........    ( ا  -٦
 ) كل ما سبق  –تدخل االنسان  –اختالل البیئة نیجة ...........          ( التغیرات الطبیعیة   -۷
 ).  متطفل   –مترمم   –متكافل   –عفن الخبز فطر...........                 ( مفترس  -۸
 )  أسود  –أخضر   –أحمر    –الحبار یطلق سائل ...........            ( أبیض   -۹

 المرآة )  -  البوصلة    –الصلیة االربع نستخدم........... ( الدینامو لتحدید الجھات ا  -۱۰
 )  الدینامو  –المغناطیس  –تحویل الطاقة الحركیة إلى طاقة كھربیة فى ............ ( البوصلة   -۱۱
أزرق فاتح    –قرمزى  –االخضر   –البیض  عند خلط الضوء االحمر واالخضر واالزرق ........... ( ا -۱۲
 )قضبیھ –منتصفھ    –القطب الجنوبى   –ز قوة المغناطیس عند .............   ( القطب الشمالى  تترك -۱۳
 االلومنیوم )  – الحدید  –یجذب المغناطیس المواد المصنوعة من......... ( النحاس  -۱٤

   تحللھ )  –  تعكسھ –تبدو االجسام السوداء باللون ...........                  ( تمتصھ  --۱٥     
       

 
 اكتب المصطلح العلمىالمجموعة الرابعة  

 المساحة المظلمة خلف الجسم المعتم                                                        ( الظل )  -۱
 ألوان سبعة تكون الضوء االبیض                                                            ( ألوان الطیف )  -۲
 ظاھرة تنشأ بین وسطین شفافین                                                             (االنكسار )  -۳
 مواد تسمح بمرور الضوء خاللھا                                                           ( مواد شفافة )  -٤
 ( الضوء )                                                طاقة یمكن رؤیتھا                                  -٥
 المصدر االساسى للضوء                                                                      ( الشمس ) -٦
 ) الضوء الناتج من خلط االحمر مع االزرق                                               ( القرمزى  -۷
 طرف المغناطیس الذى یتجھ إلى نحو الشمال                                           ( القطب الشمالى )  -۸
 أداة تستخدم فى تحدید الجھات االصلیة                                                    ( البوصلة ) -۹

 ( الدینامو )                                    جھاز یحول الطاقة الحركیة إلى طاقة كھربیة       -۱۰
 مواد تنجذب إلى المغناطیس                                                              ( مواد مغناطیسیة ) -۱۱
 سمكة تمتص دم الحیوانات االخرىمن األسماك                                     ( الالمبیرى  )  -۱۲
 التطفل فى دودة االسكارس                                                              ( تطفل داخلى )  -۱۳
 كائن حى یلتھم كائن آخر                                                                ( االفتراس )  -۱٤
 ( تبادل منفعة )                                    عالقة بین الحیوانات االولیة والنمل االبیض        -۱٥
 االفتراس والتكافل والتطفل والترمم                                                   ( عالقات غذائیة ) -۱٦
 ة ) نوع من البكتریا تمد الفول بالنتروجین                                               (كائنات مترمم -۱۷
 عملیة تحدثفى الحرباء بتغیر لونھا للحمایة                                         ( التمویھ )  -۱۸
 طفیل ینقل مرض الطاعون                                                             ( البراغیث ) -۱۹
 )  االفادة(                              عالقة تنشأ بین الطیور والتماسیح                      -۲۰

 مساحة طبیعیة بمكوناتھ                                                                       ( النظام البیئي ) 
 



 ۰۱٦٤٤۱۳۱٦۸معلم أول علوم إدارة مطوبس التعلیمیة ت     ىأحمد حجا ز إعداد

 علل لمل یأتى          ( اذكر التفسیر العلمى )   -:المجموعة الخامسة  
 توجد عالقة بین الشمس والنبات -۱
 النبات یسخدم ضوء الشمس فى صنع غذائھ أثناء عملیة البناء الضوئى الن  -ج
 الحیوان غیر ذاتى التغذیة. -۲
 النھ یعتمد على غیرة فى التغذیة أى أنھ كائن مستھلك -ج
 الدایونیا من النباتات المفترسة  -۳
 النھ یحصل على حاجتھ من النیتروجین من الفریسة  -ج
 بیئى.لالفتراس أثر على التوازن ال -٤
 الن االفتراس یعمل على ثبات أعداد الفرائس -ج
 التمویھ والمحاكاة من الظواھر الضروریة لبعض الكائنات. -٥
 النھما عملیتان حمایة من االفتراس -ج
٦-  ً  یسمى الماء مذیباً عاما
 النھ یستخدم فى اذابة الكثیر من المواد القابلھ للذوبان -ج
 . المیاه الغازیة من المخالیط  -۷
 النھ یتكون من خلط غاز مع غاز  -ج
 مخلوط مفید من الماء و االمالح ومفید لإلنسان  -۸
 النھ یتكون من أمالح الكالسیوم و المغانسیوم -ج

 یمكن فصل مخلوط دبابیس ودقیق  -۱۰
 الن كل مادة تحتفظ بخواصھا  -ج     

 یستخدم قمع الفصل فى فصل الزیت عن الماء  -۱۱
 لماء الن الزیت جالیمتزج با -ج 

 یحضر الملح من ماء البحر   -۱۲
 الن ماء البحر یعتبر محلول ملحى -ج

 ترى صورتك عندما تقف أمام مرآه  -۱۳
 الن المرآه تعكس ضوء الضوء  -ج

 ترى ثمرة الموز باللون االصفر  -۱٤
 الن الموز جسم معتم  -ج

 التصنع علبة البوصلة من الحدید.  -۱٥
 عمل البوصلة الن الحدید مادة مغناطیسیة توقف  -ج

 أھمیة الكائنات المترممة.  -۱٦
 النھا تخلص البیئة من جثث الكائنات المیتة وتعید العناصر الغذائیة للتربیة -ج

 العالقة بین البكتریا والبقول تبادل منفعة.  -۱۷
 الن كل كائن یحصل على نفع من االخر  -ج

 الھواء الجوى مخلوط. -۱۸
 عن بعضھا النھ یتكون من غازات یمكن فصلھا -ج

 صودا الخبیز ( باكینج بودر ) مادة نقیة .  -۱۹
 الن اجزاؤھا تتكون من نوع واحد  -ج

 یعتبر البن مخلوطاً .  -۲۰
   تالن اللبن یتكون من الماء والقشدة والبروتینا -ج
 
 



 ۰۱٦٤٤۱۳۱٦۸معلم أول علوم إدارة مطوبس التعلیمیة ت     ىأحمد حجا ز إعداد

           المجموعة السادسة          

  معتمة، مواد   نصف شفافة، مواد  شفافةتنقسم المواد الى مواد 

 یعكس اشعة الشمس الساقطة علیھ  القمر المصدر الرئیسى للضوء  االرض بینما   الشمس 

  وینتج عن ذلك الظل والصورة المقلوبة من خالل الثقوب الضیقة مستقیمةیسیر الضوء على ھیئة خطوط 

  تكون زاویة سقوط الضوء تساوى زاویة انعكاس الضوء  المنتظم االنعكاسفي حالة 

  االحمر ، البرتقالى ، االصفر ، االخضر ،االزرق  ، النیلى ، البنفسجى وان ھي ال سبعالوان الطیف 

  الوان الطیفالوان تسمى  سبعةیعمل المنشور الثالثى بتحلیل  ضوء الشمس الى 

 الضوء عندما یمر من وسط شفاف الى وسط شفاف اخر  ینكسر 

  كسار الضوء انعند النظر الى قلم موضوع جزء منھ فى كوب بھ ماء نالحظ ظاھرة 

  تنكسر عندما تنتقل اشعة الضوء من الماء الى الھواء فانھا 

  نحصل علیھا بخلط اثنین من االلوان االولیة    الثانویةااللوان 

 تتجاذب واالقطاب الختلفة   تتنافر االقطاب المتشابھة للمغناطیس 

  ھربى كمیة التیار الكوزیادة   عدد لفات الملفتذداد شدة المغناطیس الكھربى بزیادة 

  التي تنجذب للمغناطیس الحدید والنیكل والكوبلت  المغناطیسة  من المواد 

  احداھما شمالى واالخر جنوبى  قطبانللمغناطیس 

  كھربیةالى طاقة   الحركیةفكرة عمل الدینامو تعتمد على تحویل الطاقة 

  اثناء ابحارھم في المحیطات البوصلة یستخدم البحارة 

  الفتراس ، التكافل ، الترمم ، التطفل امن امثلة العالقات الغذائیة 

  الفراشات ،من الكائنات التى تقوم بالتمویھ واالخفاء من اعدائھا بالتلون والتشكل بالبیئة المحیطة بھا  

    الضفادع

  ( السیبیا) اللون  ینتشر فى الماء المحیط عند تعرضھ للھجوم سائل اسودیطلق حیوان الحبار 

 للترممبینما العالقة بین الفطریات واجساد الكائنات المیتة تعتبر مثاال  افتراس قةالعالقة بین القط والفار عال 

  افادة بینما عالقة الطیور بالتماسیح عالقة تبادل منفعة العالقة بین نحل العسل وازھار النباتات عالقة 

  تراساف بینما العالقة بین االسد والغزال عالقة تطفل العالقة بین الباعوض واالنسان عالقة 

  تبادل منفعةالعالقة بین البكتریا العقدیة والفول عالقة     

  المادة المعتمھالمادة التى التسمح بمرور الضوء خاللھا تسمى 

   انعكاس الضوءارتداد الضوء عندما یسقط على سطح جسم یسمى 

  القطب الشمالى قطب المغناطیس الذي یشیر الى الشمال الجغرافى یسمى 

 صغیر حر الحركة   غناطیسم  تحتوى البوصلة على 



 ۰۱٦٤٤۱۳۱٦۸معلم أول علوم إدارة مطوبس التعلیمیة ت     ىأحمد حجا ز إعداد
  الماجنیتیت المغناطیس الطبیعى عبارة عن احد خامات الحدید المعروفة باسم 

  مترممھ الفطریات تعتبر كائنات 

  العائل  داخلیة بینما الكائن الذى تصیبھ یسمى  طفیلیاتویطلق علیھا   االنساندیدان البلھارسیا تصیب   

  مثل النبات والحیوان وكائنات حیةالماء والھواء والتربة  مثل غیر حیةیتالف النظام البیئى من مكونات 

 
  -ماذا یحدث عند :  

 تقریب القطب الشمالى لمغناطیس من القطب الجنوبى لمغناطیس آخر .   

 ینجذب القطبان الن االقطاب المختلفة تتجاذب

 تعلیق مغناطیس حر الحركة من منتصفھ      

 جغرافىیتجھ القطب الشمالى مشیرا الى الشمال ال 

 مرور شعاع ضوئى من الماء إلى الھواء .  

 ینكسر الشعاع الضوئى   

 اختفت الحیوانات المفترسة من االرض  

 ستذداد اعداد الفرائس فال یكفیھا موارد الغذاء  المحدوده فتموت جوعا  وتنتھى حیاتھا بالموت    

 وضع كمیة من  محلول سكرى على نار ھادئة 

 یتبخر الماء ویبقى السكر
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جتميع أسئلة اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني من الكتاب املدرسى



   

   

  

  
1      

 األستاذ / مصطفى شاهني املراجعة النهائية فى العلوم

  
 

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

 (  األلومنيوم –الكربون  –النحاس  ) ...................يتكون ملف المغناطيس الكهربى من سلك معزول مصنوع من  – 1

 (  الشيكوالتة –اللبن  –الماء  )                        .......................المذيب فى مخلوط الشيكوالتة واللبن هو  – 2

 (  التطفل –الترمم  –االفتراس  )                               .......................مثال لعالقة  العالقة بين القط والفأر – 3

 (  تتأثر ال –تنتهى بالموت  –تطول  )                  ....................... إذا لم توجد كائنات مفترسة فإن حياة الفرائس – 4

************************************************************************** 

 
 

 :  ختري مما بني القوسني

 داخل الملف.  ....................... كهربى فى ملف من السلك المعزول عند تحريك قضيب من يمكن توليد تيار – 1

 (  البالستيك –الخشب  –المغناطيس  )                                                                                           

 (  المصابيح الكهربية –الشمس  –القمر  ) .......................المصدر األساسى للضوء على سطح األرض هو  – 2

 (  اللبن –الشيكوالتة  –الماء  )           .......................المذيب فى محلول الشيكوالتة واللبن هو  – 3

 (  تطفل –ترمم  –افتراس  )                        .......................عالقة  العالقة بين القط والفأر – 4

************************************************************************** 

 

 

 :  سنياإلجابة الصحيحة مما بني القو

 نصف شفافة (  -شفافة  –معتمة  )     .......................المواد التى تسمح برؤية األشياء خاللها بوضوح أقل مواد  – 1

 (  الخشب –الكوبلت  –الحديد  )                                           .......................من المواد غير المغناطيسية  – 2

 (  القرمزى –األخضر  – األصفر )   .......................مع الضوء األزرق ينتج الضوء  ما يختلط الضوء األحمرعند – 3

 (  لماءا –الشمس  –األكسجين  )                                       ....................... تحصل النباتات على الطاقة من – 4

************************************************************************** 

 
 

 :  سنياإلجابة الصحيحة مما بني القو

 (  نصف شفافة –شفافة  –معتمة  )                          .......................المواد التى ال تسمح بنفاذ الضوء خاللها  – 1

 ( الطاعون –داء الفيل  –المالريا  )                                                    .......................دودة الفالريا تسبب  – 2

 ( المخلوط –المركب  –العنصر  )  ..................عندما يختلط نوعان أو أكثر من المواد فإن المادة الناتجة تسمى  – 3

 (  إفادة –افتراس  –تطفل  )                                 ....................... مثال لعالقة العالقة بين القط والفأر – 4

************************************************************************** 

   
 

 :  سنياإلجابة الصحيحة مما بني القو

 (  المصابيح الكهربية –لقمر ا -الشمس  )  ..................األساسى للضوء على سطح األرض هو  المصدر – 1

 (  الملح والرمل -عصير الليمون  –الرمل والماء  )                         .......................من أمثلة المخاليط السائلة  – 2

 (  افتراس –ترمل  –تطفل  )              .......................مثال لعالقة  العالقة بين القط والفأر – 3

 (  النحاس –األلومنيوم  –الحديد  )                             .......................من المواد المغناطيسية  – 4

************************************************************************** 

 
 :  اخرت اإلجابة الصحيحة من بني القوسني

 (  تطفل –افتراس  –تبادل منفعة  –إفادة  )         ..................رس واإلنسان عالقة العالقة بين دودة اإلسكا – 1

  ..................يمكن فصل المواد السائلة التى ال تمتزج بالماء بـ  – 2

 (  الجذب المغناطيسى –صل قمع الف –التبخير  –الترشيح  )                                                                     

 (  األحمر –األصفر  –األخضر  –األزرق  ) ..................كل ما يلى من األضواء األولية عدا  – 3



   

   

  

  
2      

 األستاذ / مصطفى شاهني املراجعة النهائية فى العلوم

 (  الماء المقطر –الرمل والملح  – سلطة الخضار –اللبن  )      من المخاليط المتجانسة. يعتبر ..................  – 4

************************************************************************** 

 
 :  اخرت اإلجابة الصحيحة من بني القوسني

 ( قمع الفصل –الترشيح  –التبخير )                     فى فصل مخلوط الماء والزيت. .......................دم خيست – 1

 (  المخلوط –المذاب –المذيب  )               ....................... تسمى المادة التى تذوب عند تكوين المحلول – 2

 ( المحاكاة –التطفل  –التكافل  لالختفاء من أعدائها. ) .......................يلجأ الكثير من الكائنات الحية إلى  – 3

 (  انخفاض –تضاعف  –ثبات  )                أعداد الفرائس.  .......................تتسبب عالقة االفتراس فى  – 4

 ( منكسرة –حنية نم – ةمتقيمس )                                         .......................يسير الضوء فى خطوط  – 5

 (  النحاس –ومنيوم األل –الحديد  )                                          .......................من المواد المغناطيسية  – 6

*************************************************************************** 

 
 

 

 :  اخرت اإلجابة الصحيحة من بني القوسني

 (  الموتور –المغناطيس الكهربى  –البوصلة  –الدينامو )             فى صناعة الجرس الكهربى. ..............يستخدم  – 1

 ( لم يتأثر –زاد  –قل  )  زمن الذوبان. ....................... كلما زادت درجة الحرارة – 2

  (  كل ما سبق –يتجاذبان  –يتنافران  )         .......................القطبان المغناطيسيان المتشابهان  – 3

 (  شىء ال –ثبات  –انخفاض  –تضاعف  )  أعداد الفرائس. ...................تتسبب عالقة االفتراس فى  – 4

************************************************************************** 

 
 :  اخرت اإلجابة الصحيحة من بني القوسني

 (  باتالن –األرانب  –الفطريات  )                               .......................من الكائنات المحللة  – 1

 (  المصابيح الكهربية –القمر –الشمس  ) ....................... المصدر الرئيسى للضوء على سطح األرض – 2

 (  المحلول –المذاب  –المذيب  )                 .......................يسمى الناتج من عملية الذوبان  – 3

 (  الكربون –الحديد  –النحاس  )          ....................... المغناطيس الطبيعى هو إحدى خامات – 4

************************************************************************** 

 

 :  اخرت اإلجابة الصحيحة من بني القوسني

 (  النبات –األرانب  –الفطريات  )                                             .......................من أمثلة الكائنات المحللة – 1

 (  منكسرة –مستقيمة  –منحنية  )                                               ....................... الضوء فى خطوط يسير – 2

 ( المخلوط –المركب  –لعنصرا ) ..................من المواد فإن المادة الناتجة تسمى  أكثر عندما يختلط نوعان أو – 3

 (  البالستيك –الكربون  –النحاس  )    ................... يتكون ملف المغناطيس الكهربى من سلك معزول مصنوع من – 4

************************************************************************** 

 
 

 :  اخرت اإلجابة الصحيحة من بني القوسني

  .......................يتكون الملف فى المغناطيس الكهربى من سلك معزول مصنوع من  – 1

 (  الكبريت –البالستيك  –الكربون  –النحاس  )                                                                                       

 (  المصابيح الكهربية –الشمعة  –الشمس  –القمر ) ...................األساسى للضوء على سطح األرض هو  المصدر – 2

 (  الملح والفلفل –الملح والرمل  –عصير الليمون والماء  –الرمل والماء  )  ................من أمثلة المخاليط السائلة  – 3

 (  المحلول –المادة  –المذاب  –المذيب  )                ....................... يسمى الناتج من عملية الذوبان  – 4

 (  المعايشة –االفتراس  –الترمم  –التطفل  )             .......................مثال لعالقة  العالقة بين القط والفأر – 5

************************************************************************** 
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 األستاذ / مصطفى شاهني املراجعة النهائية فى العلوم

 

 :  صحيحة من بني القوسنياخرت اإلجابة ال

 ( مقلوبة مكبرة –مقلوبة مصغرة  –معتدلة مصغرة  )          .......................الصورة خالل الثقوب الضيقة تكون  – 1

 (  نحاسال –األلومنيوم  –الحديد  )                                          .......................من المواد المغناطيسية  – 2

  (  مخلوطا –مركبا  –عنصرا  ) .......................من المواد فإن الناتج يسمى  أكثر عندما يختلط نوعان أو – 3

 ( الديناصورات –الحشرات  –األسود  )   .......................من الحيوانات المنقرضة بسبب تغير الظروف الطبيعية  – 4

************************************************************************** 

 
 

 :  اخرت اإلجابة الصحيحة من بني القوسني

 (  البالستيك –الكربون  –النحاس  ) ...............يتكون الملف فى المغناطيس الكهربى من سلك معزول مصنوع من  – 1

 (  منكسرة –منحنية  –مستقيمة  )                                               .......................يسير الضوء فى خطوط  – 2

 (  المخلوط –المذاب  –المذيب  )                     .......................تسمى المادة التى تذوب عند تكوين المحلول  – 3

 (  انخفاض –ثبات  –تضاعف  )                           أعداد الفرائس.  .......................تسبب عالقة االفتراس  – 4

************************************************************************** 

 
 :  اخرت اإلجابة الصحيحة من بني القوسني

 (  الفحم –النحاس  –األلومنيوم  –يد الحد )                                     .......................من المواد المغناطيسية  – 1

 (  التطفل –الترمم  –المحاكاة  –التكافل  لالختفاء من أعدائها. )  ...................من الكائنات الحية إلى  يلجا الكثير – 2

 (  الزيت –الكحول  – لبنزينا –الماء  )                                      .......................يطلق المذيب العام على  – 3

 (  النبات –الحيوان  –البكتيريا  –اإلنسان  )                                        .......................من الكائنات المترممة  – 4

************************************************************************** 

 
 

 :  ة من بني القوسنياخرت اإلجابة الصحيح

 (  المصابيح الكهربية –القمر –الشمس  ) .......................المصدر الرئيسى للضوء على سطح األرص هو  – 1

  .......................عندما تتكون صورة من خالل ثقب ضيق فإنها تكون  – 2

 (  مقلوبة مكبرة –مقلوبة مصغرة  –معتدلة مصغرة  )                                                                            

 (  الملح والرمل –عصير الليمون والماء  –الرمل والماء  )             .......................من أمثلة المخاليط السائلة  – 3

 (  الكبريت –الكربون  –النحاس  ) .................يتكون الملف فى المغناطيس الكهربى من سلك معزول مصنوع من  – 4

 (  تناقص –تضاعف  –ثبات  )                            أعداد الفرائس.   ....................... تسبب عالقة االفتراس – 5

 (  لم يتأثر –ازداد  –قل  )                     الزمن الالزم للذوبان.  ....................... كلما زادت كمية المذيب – 6

************************************************************************** 

 
 

 :  اخرت اإلجابة الصحيحة من بني القوسني

 (  البنفسجى –األخضر  –القرمزى  –األصفر )                        .......................من أمثلة األضواء األولية  – 1

 (  افتراس –تبادل منفعة  –تطفل  –ترمم  )                        .......................عالقة البلهارسيا باإلنسان  – 2

 (  تحليل –امتصاص  –انكسار –انعكاس  )         الضوء.  ....................... نستطيع رؤية األجسام نتيجة – 3

 (  فلز –عنصر –محلول  –مركب  ) .......................الة سائلة يطلق على المخلوط الموجود فى ح – 4

************************************************************************** 

 
 

 :  اخرت اإلجابة الصحيحة من بني القوسني

 (  منكسرة –منحنية  –مة مستقي )                  ...........................الضوء فى خطوط  يسير – 1

 (  المذاب –المحلول  –المذيب  )         ...........................يسمى الناتج من عملية الذوبان  – 2

 (  ترمم –تطفل  –افتراس  )           ...........................العالقة بين القط والفأر عالقة  – 3
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 األستاذ / مصطفى شاهني املراجعة النهائية فى العلوم

  ...........................يق فإنها تكون عندما تتكون صورة من خالل ثقب ض – 4

 (  مقلوبة مكبرة –مقلوبة مصغرة  –معتدلة مصغرة  )                                                                 

 (  أسود –أصفر –أبيض  ) ...........................لون الضوء فى المنطقة التى يختلط فيها األحمر واألخضر واألزرق  – 5

 (  الخشب –النحاس  –الحديد  ) ...........................من المواد المغناطيسية  – 6

************************************************************************** 

 
 

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

 المصابيح الكهربية ( –الشمس  –) القمر                       .........   المصدر األساسى للضوء على سطح األرض .. – 1

 األزرق ( –األخضر  –) األصفر        أى من األضواء التالية يعتبر من األضواء الثانوية ؟ ..................   – 2

 الشيكوالتة ( –اللبن  –) الماء          ............            المذيب فى مخلوط الشيكوالتة واللبن هو ......... – 3

 الديناصورات ( –الحشرات  –) األسود      من الكائنات المنقرضة بسبب تغير الظروف الطبيعية بالبيئة ...........   – 4

************************************************************************** 

 

 :  القوسنياخرت اإلجابة الصحيحة مما بني

 الدينامو ( –المغناطيس الكهربى  –) البوصلة          ....................تحريك مغناطيس داخل ملف هى فكرة عمل  – 1

 النحاس ( –الحديد  –) الزجاج                      ...................من المواد التى تنجذب للمغناطيس  – 2

 الطحن ( –التبخير  –) الترشيح                  .............ين المخاليط من الطرق المستخدمة فى تكو – 3

 كائنات حية وأشياء غير حية ( –أشياء غير حية  –) كائنات حية             ...................يتكون النظام البيئى من  – 4

*************************************************************************** 

 
 

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

 مستقيمة ( –متعرجة  –يسير الضوء فى خطوط ..................                                   ) منحنية  – 1

 تمتصه ( –تعكسه  –تبدو األجسام المعتمة الملونة بلون الضوء الذى .................      ) تنفذه  – 2

 المدفأة ( –الجرس الكهربى  –يستخدم المغناطيس الكهربى في صناعة ................                 ) المصباح  – 3

 مذيب ومذاب ( –مذاب فقط  –يتكون المحلول من .....................                                      ) مذيب فقط  – 4

*************************************************************************** 

 

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

 الكوبلت ( –النحاس  –من المواد التى ال تنجذب للمغناطيس ...................               ) الحديد  – 1

 ينكسر ( –ينعكس  –) يسير فى خطوط مستقيمة   تعتمد فكرة تكون الظالل على أن الضوء ................             – 2

 اللبن ( –صودا الخبيز –من المخاليط ...................                                             ) الماء المقطر  – 3

 (انخفاض  –تضاعف  –تسبب عالقة االفتراس ............... أعداد الفرائس .                ) ثبات  – 4

************************************************************************** 

 
 

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

 (  النحاس –النيكل  –األلومنيوم  )                                      .....................   من المواد المغناطيسية – 1

 (  تحليل –انعكاس  –انكسار  )                      الضوء.  ..................... األشياء نتيجةتستطيع رؤية  – 2

 (  مخلوطا –مذابا  –مذيبا  ) ..................... تسمى المادة التى تذوب فى الماء عند تكوين المحلول – 3

 (  انخفاض –تضاعف  –ثبات  )                    . أعداد الفرائس ..................... تسبب عالقة االفتراس – 4

************************************************************************** 

 
 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

 ( التقليب –الملمس  –رة درجة الحرا ) ......................... جميع ما يلى من العوامل المؤثرة فى الذوبان ما عدا – 1
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 األستاذ / مصطفى شاهني املراجعة النهائية فى العلوم

 (  منتجة –مفترسة  –مترممة  ) .........................                                              الفطريات كائنات – 2

  (  هواء –نبات  –تربة  )                       .........................  من الكائنات الحية فى النظام البيئى – 3

 (  تتنافر –تتجاذب  –تتقارب  ) .........................                         فى المغناطيس األقطاب المتشابهة – 4

*************************************************************************** 

 

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

 (  قرمزى –أخضر  –بنفسجى  ).........................                                        من األضواء األولية – 1

 (  ضوء الشمس –الكلوروفيل  –األكسجين  )                          .........................  يحصل النبات على الطاقة من – 2

 (  االفتراس –المحاكاة  –التكافل  ) .لالختفاء من األعداء .........................يلجأ الكثير من الكائنات الحية إلى  – 3

 (  منكسرة –منحنية  –مستقيمة  ).........................                                          يسير الضوء فى خطوط – 4

************************************************************************** 

 
 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني 

 (القطن  –الفول  –يونيا االد )                                         ....................... النباتات آكلة الحشراتمن  – 1

 (اللبن  –السكر  –صودا الخبيز  )                  .......................                المواد التالية جميعها نقية ما عدا – 2

  (  يتحلل –ينكسر  –ينعكس  )        ....................... عند مرور الضوء بين وسطين شفافين مختلفين فإنه – 3

 (  ال تتأثر -تهى بالموت تن -تطول  )                .......................  إذا لم توجد كائنات مفترسة فإن حياة الفرائس – 4

************************************************************************** 

 
 

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

 (  الملمس –درجة الحرارة  –التقليب  )..................  جميع ما يلى من العوامل المؤثرة فى عملية الذوبان ما عدا – 1

 (  نصف شفافة –شفافة  –معتمة  ).........................            المواد التى ال تسمح بنفاذ الضوء خاللها مواد – 2

 (  الطاعون –داء الفيل  –المالريا  )                                   ......................... سبب مرضتيا ردودة الفال – 3

 (  النيكل –الحديد  –األلومنيوم  )                                 ......................... المغناطيسية من المواد غير – 4

************************************************************************** 
  

  

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

 (البالستيك  –الكوبلت  –الزجاج  –الخشب  ) ..................  اطيس ما عداكل هذه المواد ال تنجذب للمغن – 1

  (  زيادة كمية المذيب –التبريد  –التقليب  –التسخين  )         تزيد من زمن ذوبان المحلول. .................. عملية  – 2

 (  سوداء –بيضاء  –صفراء  –حمراء  )........ . إذا نظرت إلى تفاحة حمراء من خالل لوح زجاجى أصفر فإنها تبدو – 3

 (  التبخير –الرج  –الترشيح  –الجذب المغناطيسى  )                  من طرق خلط المخلوط...................  طريقة – 4

************************************************************************** 

 
 

 : ة مما بني القوسنياخرت اإلجابة الصحيح

 ( ة المصابيح الكهربي –القمر  –الشمس  )...................                   المصدر الرئيسى للضوء على سطح األرض – 1

  (  المحلول –المذاب  –المذيب  )                          .................... عملية الذوبان باسم يسمى الناتج من – 2

 ( تبادل المنفعة  –االفتراس  –التطفل  )                 ....................  لعالقة بين األسد والغزال تعتبر مثاال لعالقةا – 3

 (الحديد  –األلومنيوم  –النحاس  )     .................. يتكون الملف فى المغناطيس الكهربى من سلك مصنوع من – 4

 (  التطفل –تبادل المنفعة  –اإلفادة  ) ................  ن مختلفين يستفيد كالهما من اآلخر هىعالقة غذائية بين كائني – 5

 (  المفترسة –المتطفلة  –المترممة  )                              .  أهمية كبيرة للنظام البيئى للكائنات ....................  – 6

************************************************************************** 

 
 

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

 ( ل كالني –الحديد  –النحاس  )                          ...................    من أمثلة المواد غير المغناطيسية – 1



6     

 األستاذ / مصطفى شاهني املراجعة النهائية فى العلوم

(المفترس  –العائل  –الفريسة  )                       .................... يسمى الحيوان الذى يلتهم حيوانا آخر – 2

 (  منكسرة –مستقيمة  –منحنية )                                         ....................  يسير الضوء فى خطوط – 3

 (ة تالمي –الضعيفة  –الحية  ) ..................   تتغذى الكائنات المترممة بواسطة تحليل أجسام الكائنات – 4

(الشمس  –المصابيح الكهربية  –القمر  )              ................  المصدر الرئيسى للضوء على سطح األرض هو – 5

 ( ال يتأثر  –زاد  –قل  )                    زمن الذوبان.  ....................  كلما زادت درجة الحرارة – 6

 
 
 

 

 

https://www.mostafashahen.com/
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